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مراحل الحركة االحتجاجية السورية وتطوراتها وأشكالها
(شباط/فبراير -تموز/يوليو)
"تجمير"
تسمح محاولة إعادة تشكيل األحداث التي شيدتيا سورية منذ  ٔٚشباط/فبراير ٕٔٔٓ حين جرى ْ

الحريقة بدمشق وحتى عصيان حماة المدني الشامل في  ٛتموز/يوليو ٕٔٔٓ؛ والتزال تشيدىا سورية،
ٍ
ٍ
ٍ
نيائية ليا؛ بالتمييز األولي أو ربما األساسي بين عدة
زمنية
بنقطة
وستبقى تشيدىا لفترٍة ال يمكن التكين
ٍ
دينامي ٍ
المتحولة والمتغيرة والمتطورة التي تنتجيا ىذه
اجتماعية اتّخذتيا حتى اآلن .وتتّسم األشكال
ات
ّ
ّ
وقت و ٍ
الديناميات بما ىو مشترك ومختمف في ٍ
احد ،وبما ىو يتكرر فييا ويختمف .وىي أشكال "جارية" أو
ّ
ٍ
ٍ
ٍ
"مفاجئة"
جديدة
أشكال
لما تزل في مرحمة التطور أو السيرورة المفتوحة القابمة إلنتاج
"مفتوحة" ،بمعنى أنيا ّ
ٍ
ٍ
ٍ
جديدة قد تكون "تطوريةً" بمعنى
ديناميات
"محتممة" ،أو تطور أشكال قائمة وتغيرىا في ضوء
أو ربما غير
ٍ
ٍ
سببية متر ٍ
ٍ
ٍ
نقطة ما،
"مفاجئة" بمعنى انقطاع الترابطات السببية عند
ابطة ،أو
عبلقات
أنيا تنطوي عمى
ٍ
ٍ
ٍ
السببيات السابقة.
"مفاجئة" لم يكن ممكناً توقّعيا في إطار منطق
جديدة أو
دينامية
ونشوء
ّ

مما تنتمي إلى نوع العمميات الثابتة.
وتنتمي ىذه الديناميات بطبيعتيا إلى نوع العمميات المتحركة أكثر ّ
واألساس في فيميا العممي االجتماعي ىو االنتباه لدور "العشوائي" و"المعقد" ،ولمحدود المتعرجة والمتداخمة،

ٍ
أسباب يفضي كل منيا إلى
ولمقفزات المفاجئة في تطورىا وتغيرىا ،إذ إن العمميات المتسمسمة بمجموعة
ٍ
ٍ
ٍ
ٍ
ٍ
تمثيل مجازي لدخان
عمميات جديدةً .ىكذا يمكن بنوٍع من
"مفاجئة" تطمق
حرجة
نقطة
آخر تصل إلى
ٍ
ٍ
ٍ
معي ٍن إلى عمود دخان كثيف ،لم يقصده أو يتيكن بو مشعل السيجارة.
يتحول في شرط ّ
سيجارة بسيطة أن ّ
وىذا صحيح عمى المستوى العممي اإلبستمولوجي البحت كما ىو صحيح في التاريخ ،وبذلك في االجتماع؛

بأن نتائج أعمال الفاعمين في التاريخ ال تتطابق مع أىدافيم ومع غاياتيم
فالمؤرخون ىم األكثر معرفةً ّ
ّ
(ٔ)
بالضرورة ،بل يمكن في نوع من فمسفة التاريخ أن تشمميم "مخاتمة التاريخ" الييغمية .

ٔ ضطأغٍ ًٖ٘ جٌّمحٌذس ذٕظٍ٠س" جٌفٛػ "ٝجإلذٓطٌّٛٛؾ١س :ؾح ّّ٠غٍ١ه ،نظرٌت الفوضى :علن الالهتوقع ،ضٍؾّس أقّى ِغٍذٌٕ( ،ٟىْ :وجٌ جٌٓحل،ٟ
 ،)ٕٓٓ2ص.ٔ1-ٔ2
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ٍ
ببساطة األشكال المتحركة في عممية
إن األشكال التي تنتجيا ديناميات عممية التغيير االجتماعي ىي
ّ
الحادة والكبرى وربما الفاصمة في
التغيير االجتماعي في مرحمة "الجريان" التي تتميز بيا المراحل االنتقالية
ّ
تواريخ المجتمعات ،وتتّسم ىذه المراحل عادةً باىتراء النظام االقتصادي -االجتماعي -السياسي القديم،
نظام ٍ
وبروز مؤشرات ٍ
جديد يقوم عمى "القطيعة" مع النظام السابق .والمقصود بالقطيعة ىنا مفيوميا العممي

أن النموذج "المرغوب" في عممية التغيير االجتماعي في زمن "الثورات" ،أي
وليس مفيوميا المغوي ،بمعنى ّ
ٍ
مضاد ٍة ،وىذا
مرجعية مغاي ٍرة أو
(ما يجب أن يكون) ال ينطمق من مرجعية النظام السابق (ما كان) بل من
ّ

ىو مفيوم القطيعة في منيجيات فيم الثورات اإلبستمولوجية والعممية لعمميات تغير األنموذجات

المدركات.
( )Paradigmesالكبرى التي تحكم إنتاج العمم والمعرفة واألفكار و ْ

وفي مثل ىذه العمميات المتحركة بالمعنى اإلبستمولوجي؛ أو التغير االجتماعي بالمعنى السوسيولوجي ،أو
التغير الثقافي بالمعنى األنتروبولوجي ،أو عممية إعادة الييكمة بالمعنى االقتصادي ،أو التغيير الجذري

الشامل بمعنى نظرية الثورات؛ يشتّد الجدل والتأثير المتبادل بين "العوامل" ( )Facteursوالفواعل
عمم كان يدرسو حتى فترٍة قر ٍ
( )Acteursفي عممية التغيير االجتماعي بمعناىا الشامل .لكن كل ٍ
يبة من
زاوية اختصاصو ،بينما تبرز اآلن في إطار الثورة المنيجية الحديثة مسألة دراسة عممية التغيير في إطار
ٍ
منيجية عاب ٍرة لبلختصاصات ،سواء أكان ذلك عمى مستوى "التاريخ الطويل" أو عمى مستوى "التاريخ
المباشر" ،والذي يعتبر التاريخ اليومي أحد أشكالو.
مجرد تاريخ تسجيمي لسيرورة األحداث ،يمكن أن ينجزه الصحفي
إن التاريخ المباشر أو التاريخ اليومي ليس ّ
مقطع يومي قد
المدون اليومي لسيرورات األحداث ووقائعيا ،بل يمكن أن يكون التاريخ المكثّف في
أو
ٍ
ّ
عدة ٍ
ٍ
ٍ
يمتد في الحالة السورية إلى أكثر من خمسين عاماً ،ويمكن
يخ
عدة
شيور لتار ٍ
طويلّ ،
أيام أو ّ
يكون ّ

وتطور
تمت في إطار النموذج الذي نشأ
تمييز فترة العقد األخير ضمنيا بوصفيا عممية تحول داخمية ّ
ّ
وتحول في سمسمة التاريخ الطويل ذاك؟ وكما يعمل مؤرخ "التاريخ الطويل" عمى مستوى الفترات الزمنية
ّ

فإن "التاريخ المباشر" يستخدم بدوره ىذه المقاربات
الطويمة المدى زمنياً مستخدماً كافة المقاربات الممكنةّ ،
لكن عمى مستوى التاريخ اليومي أو المكثّف أو حتى المجيري ،وىو بالضرورة في حدود ىذا البحث تاريخ
مباشر ،يمثل في حقيقتو تاريخاً سياسياً واجتماعياً واقتصادياً وأنتروبولوجياً وسكانياً مضبوطاً عممياً لممكان
ٍ
عممية
الذي تجري فيو أحداث التاريخ المباشر الذي تتكثّف فيو نتائج سمسمة طويمة المدى .وكما في كل

إيستوغر ٍ
افية ،بالمعنى العممي لتدوين التاريخ ،سواء كان تاريخاً "منج اًز" ماضياً أم تاريخاً مباش اًر ،كمياً وطويل
المدى أم مجيرياً وقصير المدى ،فإن ىذا البحث يعتمد استراتيجية عممية الفحص الداخمي والخارجي
لموثائق أو البيانات والتي يحضر معظميا في مصادر ىذا البحث في شكل "المعمومة" أو الوثيقة

االلكترونية ،والتوثّق من مضامينيا بواسطة أساليب المقابمة وسرديات الشيود "العدول" الذين يمكن الثقة
التغيرات.
بمستوى موضوعيتيم واستقبلليم النسبي عن األطراف المنغمسة في عممية ّ
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"المتمبرل" اقتصادياً وبين اندالع
تبرز ىنا األسئمة التالية :ما العبلقة بين نتائج سياسات النموذج التسمّطي
ْ
تطورىا
"الحركات" و"االنتفاضات" االحتجاجية في سورية ،واألشكال المتعددة التي اتخذتيا ىذه الحركات في ّ

التحول من أشكال الحركة العفوية إلى أشكال الحركة المنظّمة نسبياً المستندة
خبلل أربعة شيور ّ
ونيف ،و ّ
تجسدت آثار تمك السياسات في التاريخ اليومي
الذاتي؟ وكيف
إلى زخم شعبي يتّسم بديناميات دفعو
ّ
ّ
أي حد تح ّكمت تمك النتائج في اندالع ىذه الحركات من
لؤلحداث واالضطرابات والتظاىرات السورية؟ والى ّ
ٍ
مما تشبو اندالع
المدن الطرفية
ّ
المتوسطة والصغيرة ،عمى طريقة تشبو اندالع حركات الثورة التونسية أكثر ّ

قوتيا االجتماعية األساسية الدافعة؟ ولماذا لم تندلع تمك
الثورة المصرية التي ش ّكمت الفئات الوسطى ّ
ٍ
الحركات في ٍ
المادي التنموية مؤ ّشرات
مدن
متوسطة وصغي ٍرة أخرى في سورية تشبو مؤ ّشرات فقرىا البشري و ّ
المدن األخرى التي اندلعت فييا الحركات؟ ومن ىم الفاعمون االجتماعيون الذين يدفعون األحداث ويش ّكمون
قوات األمن
زخميا ووقودىا الدافع؟ ومن ىم أولئك الذين يتظاىرون ويموتون ويتمقّون ّ
زخات رصاص ّ
"الشبيحة"؟ ولماذا ظمّت المدن المتروبولينية المميونية
المسماة بـ"المجان الشعبية" أو
والميميشيا المساعدة ليا
ّ
ّ

السورية ،والمقصود ىو مدينتا حمب ودمشق أساساً ،حتى تاريخ كتابة ىذا البحث خارج خارطة االنتشار
االجتماعي والمجالي ليذه الحركات؟ وما صمة ذلك بالموقف "السمبي" لمفئات الوسطى المينية الحديثة -بما

فييا الفئات المثقفة -في المدن المميونية من الحركات الجارية؟ وما موقف البورجوازيتين الحمبية والشامية
يتميز بيا المجتمع السوري عمى غرار المجتمعين
بشكل خاص من ىذه الحركات؟ وىل "قابمية الثورة" التي ّ
التونسي والمصري تفضي بالضرورة إلى "ثورات" ،أو إلى مرحمة انتقال ديمقراطي ،أم أنيا قد تفضي إلى
ٍ
طويمة من التمزقات واالضطرابات األىمية عمى غرار
خراب الييئة االجتماعية ،واحتمال سيادة فت ٍرة
"تسوية" تار ٍ
ٍ
يخية؟ وما ىي
المشيدين العراقي والميبي في حال عدم قدرة البلعبين األساسيين عمى إنجاز
مجتمع مرّكب اليوية بالقياس إلى مجتمعين كالمجتمع التونسي
مقيدات وفرص ىذا التحول الديمقراطي في
ٍ

يتميزان بتجانس اليوية النسبي أو بكون ىوية كل منيما "بسيطة" ،فيما ىي "معقدة" في المجتمع
والمصري ّ
برمتيا في السؤال الكبير الذي يضميا بإشكالية االنتقال الديمقراطي في
السوري؟ وتجتمع ىذه األسئمة ّ
بشكل مكثّ ٍ
ٍ
ٍ
ٍ
ممكن لسيرورة األحداث وفق ما
تحقيب
ف وفق
المجتمع السوري المرّكب اليوية .وسنبحث ذلك
يمي:

ٔ -من اإلرىاصات األولى إلى خطاب الثبلثين من آذار/مارس ٕٔٔٓ.
ٕ -من "جمعة الشيداء" إلى "الجمعة العظيمة" (ٔ ٕٕ-نيسان/أبريل ٕٔٔٓ) :األطراف والمركز.

الداخمية وموجات
ٖ" -الجمعة الدامية" :استراتيجية حصار المدن ،العمميات العسكرية :الفتوحات
ّ
النزوح واالقتبلع.
"تسوية تار ٍ
ٍ
يخية".
ٗ -خبلصة تحميل وتركيب :نحو
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المرحمة األولى :من اإلرهاصات األولى إلى خطاب الثالثين من آذار /مارس
اعتصام غير منجز
المؤرخ البريطاني البارز ستيفن ىمسمي لونغريغ ،وىو يدرس تاريخ سورية ولبنان والعراق في المرحمة
يشبو
ّ
ّ
تتردد
االنتدابية ،طريقة تفاعل "أجزاء" منطقة الشرق األدنى -أي الوطن العربي -بـ"الصيريج الرّنان" الذي ّ
ٍ
مضاعفة في
يصوره لونغريغ مجازياً بصو ٍرة
فيو أصداء ما يحدث في طنجة في بغداد ودمشق .وينطبق ما ّ
سياق ثورة االتصاالت عمى انعكاس آثار الثورتين التونسية والمصرية في الفضاء االجتماعي-السياسي
السوري العام ،والذي يجد شروطو الموضوعية في القواسم المشتركة بين نتائج سياسات النموذج التسمطي

المتمبرل اقتصادياً في الدول الثبلث.
ْ
في أواخر كانون الثاني /يناير ٕٔٔٓ ،وبينما مجريات الثورة المصرية تتطور في "ميدان التحرير" ،دعا

النجار إلى االعتصام يومي ٗ و٘
عدة ناشطين سوريين
ّ
تصدرىم الناشط اإلسبلمي الحمبي محمد غسان ّ
شباط /فبراير ٕٔٔٓ في ساحة سعد اهلل الجابري وأمام مبنى مجمس الشعب في سورية(ٕ) .واحتوت السمطة
ىذه الدعوة من خبلل تفاىميا مع قوى المعارضة السورية الكردية والعربية في الداخل عمى عدم المشاركة

في أي دعوة لبلعتصامات مقابل العمل عمى إنجازىا بواسطة الحوار .وىذا ما التزمت بو تمك القوى ،فقاطع

(ٖ)
أي محاولة منظمة لدعمو(ٗ)،
مجمسا األحزاب الكردية السورية االعتصام ،بينما لم يبدر من قوى التجمع ّ
ٍ
ٍ
"خاوية"(٘).
ساحات
تمخضت دعوة الناشطين لبلعتصام عن
وفي يوم ٗ شباط /فبراير ٕٔٔٓ ّ

ٕ ٕ٠كىٌ غٓحْ ٔؿحٌ ِٓ ؾّحػس جإلنٛجْ جٌٍّّٓٚ ،ٓ١ئذحْ قٍوس جٌٕمحذحش جٌّ١ٕٙس ٚجٌؼٍّ١س ف ٟجٌػّحٔ١ٕ١حش جػطمًٚ ،أِؼ ٝلٍجذس ٕٔ ػحِح ً ف ٟجٌٓؿٓ،
ٚش ّىً "جٌط١حٌ جإلْالِ ٟجٌىّ٠مٍجؽٚ ."ٟلى ٚؾّٗ ذحُْ جٌط١حٌ ٔىج ًء ف ٖ ٟشرحؽ /فرٍجٌٍ ٍ٠شؼد جٌٌٍٓ ٌٞٛهٍٚؼ ف ٟضظحٍ٘جش  ٘ٚ ٗ ِٟٛ٠شرحؽ/
فرٍجٚ .ٍ٠أُ٘ ِح ؾحء فٔ ٟىجتٗ" :أٔح أوػٛوُ ٌٍطؼر ٍ١ػٓ ٌأ٠ىُ غىجً جٌؿّؼسٚ-جٌٓرصٓ١ٌٚ .ص جٌغح٠س ئْمحؽ جٌٕظحَٚ ،ئّٔح ٌٕظٌٍ ٍٙؼحٌُ إٔٔح ٌٕٓح شؼرح
ِى ّؾٕحٚ ،ال ُٔجي شؼرح ِطكؼٍج ٠أذ ٝجًٌي٠ ،ؼشك جٌكٍ٠س٠ٍٔ .ى ضغٍْٛ ٍ١١ن جٌٕظحَ ٌٍّٓحـ ذكٍ٠س جٌطؼرٚ ٍ١جٌٍغرس ف ٟجٌّشحٌوس ٚجٌطؼىو٠س جٌٓ١حْ١س،
فٓ١ٌ ٟٙص قىٍجً ػٍ ٝقُخ جٌرؼع٠ٍٔٚ .ى جْطمالي ُٔٚج٘س جٌمؼحءٚ ،جإلفٍجؼ ػٓ جٌٓؿٕحء جٌٓ١حْٚ ٓ١١ػٌٍ ٝأْ ُٙش١م جٌمحٔ ٓ١١ٔٛجٌٍؾً جٌػّحٟٕٔ١
جٌّمىجَ ٘١ػُ جٌّحٌفٚ ،جإلفٍجؼ ػٓ جٌطحٍ٘ز جألذ١س جٌظر١س ؽالي ٍِٛقٚ ."ٟوػح أ٠ؼح ً جٌشرحخ جٌٓ ٌٞٛذّٓ ف ٟيٌه شرحخ قُخ جٌرؼع ئٌ ٝئْمحؽ ٌَِٛ
جٌفٓحوِ ،هحؽرح ً جٌٍت ّ١جٌٓ ٌٞٛذشحٌ جألْى ذحٌمٛي "ٔكٓ ٌٕٓح ػى شهظهٌٚ ،ىٓ ػى أٍْٛخ جٌكىُ جٌفٍوٚ ٞجٌفٓحو ٚجالْطرىجو ٚضىى ّ٠جٌػٍٚز ذ١ى
ألٍذحته ٚقحش١طه"ٚ .ئغٍ ً٘ج جٌر١حْ ض ُّ جػطمحي غٓحْ ف ٗ ٟشرحؽ /فرٍجٚٚ ٕٓٔٔ ٍ٠ؾٙص ٌٗ ض ُٙئػؼحف جٌشؼ ٌٛجٌمٚ ِٟٛضؼى ٍ١طف ٛجألِس.
http://www.levantnews.com/index.php?option=com_content&view=article&id=5788:2011-02-12-23-0808&catid=77:civil-society-human-rights&Itemid=78
ٖ
خ وػٍ١ز ِؼظّٙح ِإضٍف ف ٟجتطالفّ٘ ٓ١ح "جٌّؿٍّ جٌؼحَ ٌٍطكحٌف جٌىٍو٠ٚ ،"ٞؼُ قُذّ٘ ٓ١ح
ضطأٌّف ِٕظِٛس جألقُجخ جٌىٍو٠س جٌٓ٠ٌٛس ِٓ أقُج ٍ
ً
ش ِٓطمٍ ٍس،
جٌكُخ جٌىّ٠مٍجؽ ٟجٌطمىِ ٟجٌىٍو( ٞػرى جٌكّ١ى جٌىٌ٠ٚش)ٚ ،قُخ جٌٛقىز جٌىّ٠مٍجؽ ٟجٌىٍوِ( ٞك ٟجٌى ٓ٠ش١م آٌ )ٟئػحفس ئٌ ٝشهظ١ح ٍ
٠ٚؼطرٍ فِ ٟؼ١حٌ جٌٍجو٠ىحٌ١س جٌىٍو٠س ِؼطىالً؛ ذّٕ١ح جالتطالف جٌػحٔ ٛ٘ ٟجٌّؿٍّ جٌٓ١حْ ٟجٌىٍو ٞجٌّؿٍّ جٌٓ١حْ ٟجٌىٍو ٞف٠ٌْٛ ٟس٠ٚ .ؼُ ً٘ج
جٌّؿٍّ ضٓؼس أقُجخٚ ،جٌٍتٓ١س ِٕٙح ٘ ٟأٌذؼس :جٌكُخ جٌىّ٠مٍجؽ ٟجٌىٍو ٞف٠ٌْٛ ٟس (جٌرحٌض )ٟذم١حوز جٌىوط ٌٛػرى جٌكى ُ١ذشحٌٚ ،قُخ (آيجو)ٞ
جٌىٍو ٞف٠ٌْٛ ٟس ذم١حوز ن ٍ١جٌىٍِ ٓ٠جوٚ ،قُخ "٠ىط "ٟجٌىٍو ٞف٠ٌْٛ ٟس ذم١حوز ئّْحػ ً١قّ( ٟجٌٓىٍض ٍ١جٌكحٌٚ ،)ٟقُخ جٌٓ١حٌ جٌىٍو ٞذم١حوز
ِكّى ِ .ْٝٛوّح ٕ٘حن نّٓس أقُجخ غحٔ٠ٛس فً٘ ٟج جٌّؿٍّ ٘ :ٟقُخ جٌّٓحٚجز جٌىٍوٚ ٞقُخ جٌرحٌض ٟجٌىٍوٚ ٞجٌكُخ جٌٛؽٕ ٟجٌىٍوٚ ٞض١حٌ
جٌّٓطمرً جٌىٍوٛ٠ٚ ،ٞطف ً٘ج جٌكُخ ف ٟجٌؼٍف جٌىٍو ٞجٌؼحَ ذأٔٗ أوػٍ ٌجو٠ىحٌ١سً فِّ ٟحٌْس جٌٓ١حْسٕ٘ٚ .حن أ٠ؼح ً قُخ جالضكحو جٌىّ٠مٍجؽٟ
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ترد عمى "أسطورة" دور "الفيسبوك"
قامت السمطات إثر ذلك بخطوٍة تكشف عن الثقة بالنفس ،وحاولت أن ّ
في إشعال الثورتين التونسية والمصرية واليابيما برفع الحظر عنو ،وعن كافة مواقع التواصل االجتماعي

األخرى( ،)ٙوخبلل ذلك كانت قد أنشئت منذ أوائل شباط/فبراير ٕٔٔٓ عمى "الفيسبوك" صفحة "الثورة

السورية ضد بشار األسد" ،واستقطبت الصفحة في حدود منتصف شباط/فبراير نحو(ٕٖ ألف) مستخدم،
وفتحت صفحة "كمنا سورية" في الفترة نفسيا ،وأصبحت تضم ٘ٔ ألف مستخدم( )ٚولم ِ
يأت يوم ٘ٔ

حدده الناشطون إلطبلق "يوم الغضب السوري" حتى كان عدد من جذبتيم الصفحة قد
آذار/مارس الذي ّ
وصل إلى نحو ٓٗ ألف مشترك(.)ٛ
ٍ
تعبر سياسياً عمى وجو
وتعبر عممية رفع الحظر عن الفيسبوك عن دو ٍ
اع أمنية لمتعرف إلى الناشطين ،بينما ّ
ّ
أن
الدقة عن الفرضية التي ّ
تبناىا الرئيس السوري بشار األسد في أواخر كانون الثاني/يناير ٕٔٔٓ في ّ

وقائع جديدة في كل أسبوع ،وأن
الشرق األوسط يشيد عممية تغير ال يمكن التكيّن بنتائجيا ،بسبب حدوث
َ
مما واجيتو تونس ومصر؛ لكن مع ذلك فيي مستقرة ،بسبب
الصعوبات التي تواجييا سورية ىي أكبر ّ
وفسر الرئيس اإلحباط بعوام َل خارجية وداخمية ،لكنو
توافقيا مع معتقدات الشعب في السياسة الخارجيةّ .
عمّق القيام بعممية إصبلح جدية تتخطّى حدود العمميات "التجميمية" ،أو حدود ردة الفعل عمى ما حدث في
أن عممية إقرار
تونس ويحدث في مصر ،عمى تفاعل جممة عوامل ّ
تؤدي إلى تطور المجتمع .وأشار إلى ّ

خ ِطؼىو ٍز ِٓ أذٍَ٘ح ف ٟجٌظحٍ٘
( ٛ٘ٚ )pydجٌٛجؾٙس جٌٓ٠ٌٛس ٌكُخ جٌؼّحي جٌىٍوْطحٔ ،)B.K.K( ٟجًٌ ّ١ٌ ٞػؼٛجً ف ٟأ ِٓ ٞجٌّؿٍٓ ٓ١ألْرح ٍ
خ ضمٛوٖ ل١حوز ضٍو١س
ٚؾٛو ِحوز فٔ ٟظحَ جٌكُخ ضٕض ػٍ ٝلُٓ جٌٛالء ٌُػ ُ١جٌكُخ جًٌ٠ٌْٛ ّ١ٌ ٞح ً ذً ٘ ٛضٍوٚ ،ٟذحٌطحٌ٠ ٟطُ جٌطؼحًِ ِؼٗ وكُ ٍ
غ٠ٌْٛ ٍ١س .قٛي ً٘ ٓ٠جٌّؿٌٍٓ ٓ١جؾغ جٌٍجذط:ٓ١
www.welateme.info/erebi/modules.php?name=News&file=article&sid=7823&mode=thread&order=0&thold=0
www.welateme.info/erebi/modules.php?name=News&file=article&sid=7814
ٗ ئغٍ ًٖ٘ جٌىػٛز ،ػمىش جألِحٔس جٌؼحِس ٌٍّؿٍّ جٌٓ١حْ ٟجٌىٍو ٞف٠ٌْٛ ٟس جؾطّحػٙح جٌى ،ٌٞٚفٚ ،ٕٓٔٔ/ٔ/ٖٓ ٟأوىش ف" ٗ١ػٍ ٝغٌٛز جٌشؼد
جٌطٚ ٟٓٔٛجٔطفحػس شؼد ِظٍ ْٛف ضإغٍ ضأغٍ١جً ورٍ١جً ػٍ ٝجألٔظّس جٌشّ١ٌٛس جٌؼٍذ١س"ٚ .وػص جألِحٔس جٌؼحِس جٌٕظحَ جٌٓ١حْ ٟف٠ٌْٛ ٟس ئٌ ٝأْ ٠أنً
ضطٌٛجش جٌٓح قس جٌؼٍذ١س ٚجٌغٍ١حْ جٌشؼر ٟذؼ ٓ١جالػطرحٌ ف١رحوٌ ئٌٍِ ٝجؾؼس جٌٕفّ ٚجٌرىء ذاطالقحش ٚئؽالق جٌكٍ٠حش جٌؼحِس ٚجٌّؼطمٍ ٓ١جٌٓ١حْٓ١١
ِٚؼطمٍ ٟجٌٍأٚ ٞجٌؼّ٠ٚ ،ٍ١ؼغ قىجً ٌٍفٓحو ٠ٚؼحٌؽ أَِس جٌرطحٌس ٚجٌٛػغ جاللطظحو ٞجٌّطأََ ٌطكٓ ٓ١جألقٛجي جٌّؼ١ش١س ٌٍشؼد (القطن العربً فً
" :wallet meذالؽ طحوٌ ػٓ جؾطّحع جألِحٔس جٌؼحِس ٌٍّؿٍّ جٌٓ١حْ ٟف٠ٌْٛ ٟس".)ٕٓٔٔ/ٕ/ٔ ،
(http://www.welateme.info/erebi/modules.php?name=News&file=article&sid=7814
ش
وّح ػمى جٌّؿٍّ جٌؼحَ ٌٍطكحٌف جٌىّ٠مٍجؽ ٟجٌىٍو ٞف٠ٌْٛ ٟس جؾطّحػح ً جْطػٕحت١ح ً ف ٕ ٟشرحؽ /فرٍج ،ٍٕٓٔٔ٠أ ّوى ف ٗ١ػٍ ٝػٌٍٚز جٌم١حَ ذاطالقح ٍ
ش جؾطّحػٍ ١س ف.ٗ١
ْ١حٍْ ١س ٚجلطظحوٍ ٠س ٚجؾطّحػٍ ١س ذغ١س ضكظ ٓ١جٌرالوٚ ،جٌكفحظ ػٍ ٝجٌٍُٓ جألٍ٘١سٚ ،جٌٛقىز جٌٛؽٕ١سٚ ،جالْطمٍجٌٚ ،ضؿٕد قىٚظ ُ٘ج ٍ
ش ػٍٍّ ّ١س إلَجٌس قحٌس جالقطمحْ جٌّٛؾٛو ف ٟجٌشحٌع جٌٓ ِٓ ،ٌٞٛنالي ؾٍّ ٍس ِٓ جإلؾٍجءجش جٌط ٟضمٛو ئٌ ٝذٕحء
ٚؽحٌد ٌت ّ١جٌؿّ٠ٌٛٙس ذحضهحي نطٛج ٍ
جٌىٌٚس جٌىّ٠مٍجؽ١س .وًٌه ٔحشى جٌّؿٍّ جٌؼحَ جٌّٛجؽٕ ٓ١جٌىٍو ئٌ ٝػرؾ جٌٕفّ ٚجٌطكٍ ٟذٍٚـ جٌ١مظس ٚجٌكًٌٚ ،ػىَ جالٔٓ١حق ٌٚجء جإلػالَ غٍ١
جٌّٓإٚي (جٌمُٓ جٌؼٍذ ٟف :wallet me ٟجٌّؿٍّ جٌؼحَ ٌٍطكحٌف جٌٛؽٕ ٟجٌىّ٠مٍجؽ ٟجٌىٍو٠ ٞىػ ٛجٌّٛجؽٕ ٓ١جٌىٍو ئٌ ٝػرؾ جٌٕفّ ٚػىَ جالٔٓ١حق
ئٌٌٚ ٝجء جإلػالَ غ ٍ١جٌّٓإٚي)ٕٓٔٔ/ٕ/ٖ ،
http://www.welateme.info/erebi/modules.php?name=News&file=article&sid=7823&mode=thread&order=0&thol
(d=0
٘ َ٠حو ق١ىٌ٠ٌْٛ" ،س٠ ٌُ :أش أقى ٌـ"ؾّؼس جٌغؼد"ٕٓٔٔ/ٕ/7 ،
http://www.assafir.com/Article.aspx?EditionId=1764&ChannelId=41406&ArticleId=589
ٌُ ضؿى جٌىػٛز ئٌ َٛ٠ ٝجٌغؼد أ ٞجْطؿحذ ٍس أ ٚأ ٞضغطٍ ١س ئػالٍِ ١س ذٓرد جٌُنُ جإلػالِ ٟجًٌ ٞوحٔص ضكظ ٝذٗ جٌػٌٛز جٌّظٍ٠س ٚالّْ١ح فِ ٟػً ً٘ج
نط٠ ٍ١طؼٍك ذمرٛي جألقُجخ جٌطمٍ١ى٠س فِ ٟظٍ ِٕٙٚح قٍوس جإلنٛجْ جٌٌٍٍّّٓ ٓ١كٛجٌ ِغ جٌٕحتد
ّٕؼطف
جٌطحٌ٠م جًٌ ٞوحٔص ف ٗ١جٌػٌٛز جٌّظٍ٠س ضٍّ ذ
ٍ
ٍ
جًٌ ٞػ ّٕٗ١جٌٍت ّ١جٌّظٍ ٞجٌٓحذك قِٕٓ ٟرحٌن ٌٗ  ٛ٘ٚجٌٍٛجء ػٍّ ٍّْ١حْٚ .ذحٌطحٌ٠ ٌُ ٟىٓ ٚجػكح ً ِىٔ ٜؿحـ جٌػٌٛز جٌّظٍ٠س ِٓ ػىِٗ.
 ٙأٌغص جٌكىِٛس جٌٓ٠ٌٛس ف 2 ٟشرحؽ /فرٍج ٕٓٔٔ ٍ٠جٌكؿد ػٓ أٌذؼس ِٛجلغ جٌىطٍ١ٔٚس وحٔص ِكظٌٛز ف٠ٌْٛ ٟس " ٟ٘ٚجٌٛ١ضٛ١خ" "ٚجٌفٓ١رٛن"
"ٚذٍٛؾٍ" ِ"ٚىطٛخ ذٍٛؼ"ٚ ،أٌجوش جٌكىِٛس جٌٓ٠ٌٛس ِٓ نالي يٌه أْ ضىًٌ ػٍ ٝجٌػمس ذٕٙ١ح ٚذ ٓ١جٌّٛجؽٕ ٓ١ذؼى ػىَ جٌطؿحٚخ ِغ وػٛز ٘ شرحؽ/
فرٍج( ٍ٠و٠رٍِ" :ذؼى جٌفٓ١رٛن ٚجٌٛ١ضٛ١خ ذٍٛؼ أ٠ؼح ً نحٌؼ جٌّٛجلغ جٌّكؿٛذس ف٠ٌْٛ ٟس")ٕٓٔٔ/ٕ/2 ،
http://www.dp-news.com/pages/detail.aspx?articleid=73508
 7جٌّٓىِ ،ٞظىٌ ْرك يوٍٖ.
 2أخبار العالنِ" :ظحٍ٘ز ذٓٛق جٌكّ١ى٠س ذىِشك"http://www.akhbaralaalam.net/news_detail.php?id=44628 ,ٕٓٔٔ/ٖ/ٔٙ ،
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قانونين عمى وشك الصدور قبل نياية العام
قانون العمل في سورية اقتضت خمس سنوات ،وأن ىناك
ْ
ٕٔٔٓ ىما قانون المجتمع المدني (الجمعيات) وقانون اإلدارة المحمية ،وأنو "كي يكون واقعياً" "فإن عمينا
أن ننتظر حتى الجيل القادم لنحقق ىذا اإلصبلح"( .)ٜلكن الرئيس ما كاد يطمق ىذه الرؤية حتى سقط

مبارك في ٕٔ شباط/فبراير ثم اندلعت األحداث في  ٔٚشباط/فبراير ٕٔٔٓ في بنغازي بميبيا ،وباتت

"الحريقة" ّأول
تدق أبواب سورية ،وش ّكمت حادثة
ٍ
معبر عنيا ،أخذ شكبلً
أصداء "الصيريج الرّنان" ّ
مقطع ّ
ّ
"الجميرة" العفوية.
محدداً ىو شكل
ّ
ْ

الجمهرة المقهورة"
عود الثقاب وعمود الدخان الكثيف :الحريقة أو " ْ
حي الحريقة التجاري التقميدي التاريخي
أخذت "حادثة الحريقة" التي وقعت في  ٔٚشباط/فبراير ٕٔٔٓ في ّ
تعرض إلىانات شرطي مرور وصفعاتو عمى وجو الضبط شكل
بدمشق إثر ىبة
المارة لنصرة شاب ّ
ّ
ٍ
ىتافات ىادرٍة" :حامييا حرامييا ،الشعب السوري ما
"التجمير" الشعبي العفوي الصافي ،وسط
"الجميرة" أو
ْ
ْ
(ٓٔ)
الشاب الذي أذ ّل
تحولت اليتافات بعد قيام وزير الداخمية بح ّل المشكمة لصالح
ّ
بينذل" "ال إلو إال اهلل" ّ .
ثم ّ
"الجميرة"
وأىين إلى ىتاف "بالروح بالدم نفديك يا ب ّشار"(ٔٔ) .وكان ىذا الشكل من اليتافات يعكس إحباط
ْ

تبني الرئيس
يعبر عن رىان
"الجميرة" عمى ّ
المحتقنة من العبلقة التسمطية بين الدولة والمجتمع بقدر ما ّ
ْ
ٍ
تحد من الفساد والتسمّط وتحترم كرامة المواطنين .وىي من نوع االعتقاد السائد بأن الرئيس
إلصبلحات ّ
"طيب" بينما الفاسد والمتسمّط ىم من يحيطون بو أو "حاشيتو" ،وىو اعتقاد شائع في النظم التسمطية ،وكان
ّ

عشية ثورة أكتوبر
من أبرز أنماطو العالمية حالة قيصر روسيا الذي كان ينظر الفبلحون الروس إليو
ّ
ٍ
"طي ٍب" ال يدري ما تقوم بو حاشيتو.
ٜٔٔٚ
كعاىل ّ

٠َ 1حو ق١ىٌ" :جألْى فِ ٟمحذٍس ِغ "وولطترٌج جورنال"" :جٌطغ ٍ١١ذفطف جٌؼمٛي ال ذحٌٍّجْْ ..ُ١رد جْطمٍجٌ ْ٠ٌٛس جٌطٕحغُ ذ ٓ١جٌٓ١حْحش ِٚؼطمىجش
جٌشؼد ال ِظحٌكٗ فكٓد".ٕٓٔٔ/ٕ/ٔ ،
http://www.assafir.com/Article.aspx?EditionId=1760&ChannelId=41306&ArticleId=113&Author=%D8%B2%D
9%8A%D8%A7%D8%AF%20%D8%AD%D9%8A%D8%AF%D8%B1
ٓٔ ضطٍهض ِؿٍ٠حش ًٖ٘ جٌؿ ٍّْٙز ذٛلٛع ِشحوز ذ ٓ١أقى ضؿحٌ جٌكٚ ٟذ ٓ١شٍؽٍْ ٌٍِٚ ٟػحْ ِح ضط ٌٛئٌ ٝضؿّغ جقطؿحؾ ٟؽ ّ ٌٖٛضؿحٌ جٌٓٛق
ٚشرحخ جٌك ٟئٌِٛ ٝجؾٙس ِغ جططفحف جٌشٍؽس ػىُ٘ٚ .ػُ جٌطؿّ ٍٙػٍ ٝؽٍ٠مس جٌطىقٍؼ جٌٍٓ٠غ ٌٍىٍز ذؼغ ِثحش ِٓ جٌّطؿّ ٓ٠ٍٙقط ٝغىج
جٌّشٙى أٌفّ١حًٙ٠ ُ٘ٚ ،طف ْٛذشؼحٌجش "جٌشؼد جٌِٓ ٌٞٛح ذًٕ١ي" "ٚقحِٙ١ح قٍجِٙ١ح" ٠ ٌُٚطُ فغّ جالقطؿحؼ ئال ذؼى ٚطٛي  ٍ٠َٚجٌىجنٍ١سٚ ،ضٗ١ٌٛ
ذٕفٓٗ جقطٛجء جألَِس ْٚؾ ئؽالق جٌّطظحٌٍ٘ ٓ٠شؼحٌ ؾى٠ى ٘" ٛذحٌٍٚـ ذحٌىَ ٔفى٠ه ٠ح ذ ّشحٌ" .لحٌْ ِغ جٌّشٙى جٌّظ:ٌ ّٛ
فٍجِّٕٔٗ :ظحٍ٘ز جقطؿحؾ١س ف ٟوِشك ذؼى جػطىجء جٌشٍؽس ػٍ ٝشحخ،ٕٓٔٔ/ٕ/ٔ2 ،
http://www.france24.com/ar/20110218-syria-demonstrations-bashar-alassad-police
ٌّشح٘ىز جٌّشٙى ِظ ٌّٛجً جضرغ جٌٍجذؾ:
http://www.youtube.com/watch?v=NykGjfKn3TU
ٔٔ وحْ ً٘ج جٌشؼحٌ ٠ؼىّ جالػطمحو جٌؼحَ جٌٓحتى ذأْ جٌٍت" ّ١ؽ١د" ٌىٓ قحش١طٗ ِٛٚظف" ٗ١ظحٌّ ٛ٘ٚ ."ْٛجػطمحو ِٕطشٍ ف ٟجٌٕظُ غ ٍ١جٌىّ٠مٍجؽ١س،
ٚألىِٙح ٠طّػً ف ٟضّ ُ١١جٌفالق ٓ١جٌٍ ِٚذ" ٓ١جٌم١ظٍ" "جٌطّ١د" ٚػىَ ػٍّٗ ذّّحٌْحش ِٛظف" ٗ١جألشٍجٌ"ٚ .وحْ ف ٟجٌكحٌس جٌٓ٠ٌٛس ِرٕ١ح ً ف ٟيٌه
جٌك ٓ١ػٍ ٝجٌٍط١ى جٌشؼر ٟجٌمٌٍٍ ٞٛت ّ١ذشحٌ جألْى ِٓ ٔحق١س طٌٛضٗ "جإلطالق١س" ٚجٌمٍ٠رس ِٓ جٌٕحِٓ٠ٚ ،طىػ ٟجٌؼحِس فً٘ ٟج جالػطمحو ِٓ
جٌٍت ّ١جٌطىنً ذظٍ ٌٛز فؼّحٌ ٍس ٌٍك ّى ِٓ جٌّظحٌُ ِٚؼحلرس جٌّطٓرر ٓ١فٙ١ح.
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يطوقيا
"القوة ّ
المينة" ،واستطاع أن ّ
ح ّل وزير الداخمية السوري المشكل بطريقة االحتواء التي أخذت شكل ّ
بالفعل ،وزّج رجال الشرطة الثبلثة في السجن وأحاليم إلى التأديب(ٕٔ) .لكن ىذا االحتواء كان مؤقتاً ،ألن
طبيعة حدث اإلذالل واإلىانة ال ترتبط بمجرد خصائص فردية بل بطبيعة النظام التسمطي الذي يبني
عبلقاتو مع المواطنين عمى أساس كونيم "رعايا" يجود عمييم بعطفو وليسوا "مواطنين" يضمن القانون

لممارة لنجدتو
الميَان ّ
الم َذ ّل ُ
حقوقيم ،وعمى أساس العنف وليس القانون .لقد كان استصراخ الشاب الدمشقي ُ
من شرطي المرور "الشرس" الذي انيال عميو بالضرب واإلىانات بدالً من أن يؤدي لو التحية ويفيمو

لممارة وىو
مخالفتو حسب ما تقول بو أنظمتو؛ يشبو في بعض الجوانب استصراخ الشاب محمد بوعزيزي ّ
ثم يحرق نفسو ،فتندلع من اشتعالو ألسنة المييب في
يتمقّى صفعة الشرطية التونسية واذالليا واىاناتيا لوّ ،
محتقن وميمش ٍ
ٍ
قابل لبلشتعال .لقد كان عبارةً عن صاعق القنبمة
بيد ٍر اقتصادي -اجتماعي -سياسي
ّ
المحتقنة.
األىمية الشاب "البطّال"
أن أىالي سيدي بوزيد كانوا يعرفون في إطار عبلقاتيم
ّ
وربما يتمثل الفارق في ّ
وصاحب عربة الخضار محمد بوعزيزي ،ويعرفون معاناة عائمتو مع المصارف التونسية التي نزعت

ويحسون
المتوسطين لصالح رجال األعمال المتنفّذين،
استثمار األرض عن أقربائو من الفبلّحين الصغار و
ّ
ّ
جميعاً بالتمييز والتيميش التنموي الجيوي ،بينما لم يكن سوى القميل من "متجميري" الحريقة يعرفون شيئاً

الميَان
الم َذ ّل ُ
عن الشاب عماد نسب الذي تمقّى صفعات شرطي المرور واىاناتو .وليذا تضامنوا مع الشاب ُ
كونيم ُم َذلين ُميَانين جميعاً .وبمغة العموم االجتماعية ،كانت دينامية مشيد "الحريقة" ىي ديناميات الجماعة

الم َذلّة المهانة والمقهورة التي شرحيا الروائي تيودور دوستويفسكي ،وكأن الحياة تقمّد ىذه المرة الفن .لقد
كانوا جميعاً مييئين ألن يصطفّوا عفوياً في مشيد مغفل االسم والفاعل-الفرد ( )Anonymeمع الشاب

جميرة
الم َذلين المهانين و َ
المدمرين حاجز الخوف في سورية ،كما كسرت ْ
الميان .كسرت ْ
"جميرة" ُ
الم َذ ّل ُ
ُ
الت مياناتٍ
ات م َذ ٍ
فبلحات أمي ٍ
ٍ
ألول م ٍرة
ّ
الفبلحات التونسيات "فوبيا" الشرطة التونسية التي واجيت ّ
ومحار ٍ
جر الشرطي التونسي من رقبتو وطرحو عمى
بات في مصدر
ّ
تجرأن عمى ّ
عيشين وىو األرض ،وقد ّ
َ
األرض.

"الجميرة" في "الحريقة" أن تنشأ لوال
وكما حدث في تونس حدث األمر نفسو في دمشق ،فمم يكن ممكناً ليذه
ْ
بيئة ٍ
توفّر ٍ
قابمة مسبقاً الستقباليا واالنفعال معيا ،فمقد كان المجتمع السوري قد بمغ في السنوات األخيرة
الممبرلة اقتصادياً خصوصاً ،وعمى العبلقة
أعمى درجات االحتقان والغضب عمى السياسات التسمطية،
ْ

عبر مشيد الحريقة المفاجئ والعفوي الخالص في شكمو ،عن
التسمطية ما بين الدولة والمجتمع عموماً .لقد ّ
رأس الجميد أو بدايات انبعاث "البركان" التي تعكس ما يعتمل فيو.
ٕٔ ؾٍ٠ىز الوطن (جٌٓ٠ٌٛس) ،جضرغ جٌٍجذؾ:

http://www.alwatanonline.com/local_news.php?id=5439
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دينامية االعتصام
اعتصامات النخبة أو الناشطين :السفارة والداخمية..
ّ
تمثمت ىذه الدينامية من ناحية شكميا في اعتصام بضع ٍ
مئات من الشباب في ٕٕ شباط/فبراير أمام السفارة
ّ
(ٖٔ)
الميبية بدمشق ،وىم يرفعون ىذه المرة شعار "خاين المي بيقتل شعبو"  ،ثم اعتصام ناشطي الحريات
وحقوق اإلنسان وأىالي المعتقمين "الصاخب" في  ٔٙآذار/مارس أمام و ازرة الداخمية" الذي كان في الواقع

اقتحاماً ليا (اعتصام الداخمية) .ونجح االعتصامان الشبابيان
"النخبويان" من قبل أفراد مدربين سياسياً
ّ
وسجبل نقطةً لصالح ديناميكية الشباب المنخرط في حركة الحريات والدفاع عن حقوق اإلنسان
ورمزياً،
ّ
ٍ
ٍ
كتقدير أعمى
معتصم
بأساليب عصرية .وعمى الرغم من أن اعتصام الداخمية لم يجذب إليو أكثر من مئة
من بين األربعين ألف الذين أعمنوا عزميم من خبلل صفحات الفيسبوك عمى المشاركة فيو(ٗٔ) ،فقد كان

مدوياً ،ليس بسبب تغطيتو "الساخنة" من قبل الفضائيات في مناخ تساقط "آثار
أثره السياسي الرمزي ّ
ٍ
بيئة حس ٍ
الثورات" فحسب ،بل لوقوعو في ٍ
محتقنة باالحتجاج أيضاً .لقد كانت "كرة الثمج تتدحرج".
اسة
ّ
حادثتي الحريقة والسفارة الميبية انيمك بعض أعضاء القيادة السورية ومستشاري الرئيس والحكومة
إثر
ْ
والمحافظون في إجراء اتصاالت مع من يمكن وصفيم بأصحاب الرأي "المستقمين" والقريبين من السمطة
ٍ
ٍ
قدمتو السمطة ،وتمثل في صدور
تنازل
وتمخض ذلك عن
والقيادات االجتماعية في المحافظات.
محدود ّ
ّ

مرسوم في  ٚآذار/مارس ٕٔٔٓ بالعفو عن مرتكبي الجرائم الصغرى قبل تاريخ صدور المرسوم .ولم
نص في الوقت نفسو عمى اإلفراج عن ك ّل من تجاوزت
يشمل العفو معتقمي الرأي وحرية التعبير ،،ولكنو ّ
سنو السبعين عاماً بشكل عام(٘ٔ) .وشمل اإلفراج في اليوم الموالي لصدور المرسوم الناشط والحقوقي البارز
ّ

"ىيثم المالح" البالغ من العمر ٕ ٛعاماً .لقد أثار ىذا المرسوم جدالً واسعاً في سورية فيما يخص قضية

المعتقمين السياسيين ،،فبعد أن نشرت وكالة األنباء السورية "سانا" مرسوم اإلعفاء تحت عنوان "الرئيس

األسد يصدر مرسوماً تشريعياً يقضي بمنح عفو عن الجرائم السياسية المرتكبة قبل تاريخ ،"ٕٓٔٔ/ٖ/ٛ

ٖٔ ضظى ٌش ػٍّ١س جالػطظحَ ِؿّٛػس ِٓ جٌشرحخ ِٓطؼىز ٌٍؼًّٚ .وحْ ف ٟػىجو٘ح شر١رس قُخ جالضكحو جالشطٍجو ٟجٌىّ٠مٍجؽ ٟجٌؼٍذ ٟجٌّؼحٌع جًٌٓ٠
ضّىٕٛج ِٓ جٔطُجع لٍجٌ ِٓ ل١حوض ُٙذؼىَ ِؼحٌػس ِشحٌوط ُٙف ٟجالػطظحَ ذٛطفٗ قٍوس شرحخٔٚ .شٍش طك١فس جٌٛؽٓ جٌٓ٠ٌٛس ف ٟجٌ َٛ١جٌطحٌ ٟنرٍجً
طغٍ١جً ػٓ جالػطظحَ ف ٟطفكحضٙح جٌىجنٍ١س.
ٗٔ٠ؿد أال ٔٓطغٍخ يٌه ف ٟػٛء جٌطؿحٌخ جٌّمحٌٔس ،فف ٟجٌ ّٓ١وحْ و ٌٚجٌفٓ١رٛن ٚال ُ٠جي ِكىٚوجً ؾىجً ف ٟجٌطؼرثس ،أِح ف ٟجٌّػحي جٌّؼرٍ ف ٟضّٔٛ
فّٓ أطً ػشٍجش ج٢الف جًٌ ٓ٠ضىجػٛج ٌالػطظحَ أِحَ َٚجٌز جالضظحالش جٌط١ٓٔٛس ٌالقطؿحؼ ػٍ ٝئؾٍجءجضٙح ٌُ ٠شحٌن أوػٍ ِٓ ػشٍجش .قٛجٌجش
جٌرحقع جٌّرحشٍز ِغ جٌمحوز جٌشرحخ ٌٍػٌٛز جٌط١ٓٔٛسِٚ ،ؿًّ ِىجنالش (ِإضٍّ جٌػٌٛجش ٚجإلطالـ ٚجٌطكٛي جٌىّ٠مٍجؽ ٟف ٟجٌٛؽٓ جٌؼٍذ ِٓ ٟنالي
جٌػٌٛز جٌط١ٓٔٛسٓ١ٔ ٕٕ-ٔ1 ،حْ/أذٍ ،ٕٓٔٔ ً٠جٌٍّوُ جٌؼٍذٌ ٟألذكحظ ٚوٌجْس جٌٓ١حْحش ،جٌىٚقس).
٘ٔ ذ ٟذ٠ٌْٛ" :ْٟ ٟس جإلفٍجؼ ػٓ جٌّؼطمً جٌٓ١حْ١٘ ٟػُ جٌّحٌف ف ٟئؽحٌ جٌؼف ٛجٌؼحَ"،ٕٓٔٔ/ٖ/2 ،
http://www.bbc.co.uk/arabic/middleeast/2011/03/110308_syriapardon_maleh.shtml
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تراجعت وقامت بحذفو نيائياً( ،)ٔٙوىو ما يحتمل حدوث ٍ
تباين في القيادة السورية حول حدود العفو والفئات

التي يشمميا.

"الجمهرة" و"االعتصام"
متكونين:
بين ديناميتين أو شكمين ّ
ْ

أخذ رأس الجميد أو االنبعاثات األولى من فوىة البركان خبلل أسبوع تقريباً شكمين أوليين ىما شكل

المهانة ،وشكل "االعتصام"
"الجميرة" التي تمثل شكل التجمع العفوي لمجماعة
ّ
ْ
الم َذلة ُ
"الشعبية" المقهورة ُ
أما الشكل الثاني فشبابي نخبوي منظّم .ولكن
في نمط التجمع الشبابي المنظّم .والشكل األول شعبي عفوي ّ
تفحص ما ىو متاح من الطبيعة االجتماعية المرصودة ليذين الشكمين كما جريا بالفعل يستدعي التمييز
بين الفئات الوسطى الحديثة التي أنتجيا نظام التعميم الحديث من ٍ
جية ،وبين الفئات الوسطى التقميدية
جية ٍ
المؤلفة من المبلك العقاريين الصغار وأصحاب الحرف والدكاكين وغيرىم ،من ٍ
ثانية( ،)ٔٚوبين ىذين
ضخيا نظام الربط بين التعميم
النوعين من الفئات الوسطى وبين الفئات الوسطى الجديدة المتعولمة التي ّ

وبين السوق ،وارتبطت عممية إعادة تشكيميا بإعادة تشكيل طبقة رجال األعمال السوريين في مجموعة

الشابة" وتصاعد أىميتيا بارتفاع وتيرة نمو قطاع الخدمات اإلنتاجية الجديدة
"المئة الكبار" أو "الذئاب
ّ
القوية في شريحة "المئة الكبار" في المصارف وشركات
بوابة النخبة ّ
القائمة عمى تدفّق االستثمارات عبر ّ
التأمين واالتصاالت والتسويق والمحاسبة والخدمات الكومبيوترية المختمفة والدعاية واإلعبلن واإلدارة

الفندقية ،وتسويق المربيات اآلسيويات المنزليات ..إلخ ،والتي شكمّت تغيي اًر كبي اًر في المستوى الثقافي
جية ٍ
والقيمي لمبنية االجتماعية ،من ٍ
ثالثة.
حي الحريقة قد
ّ
ويسجل في ىاتين الديناميتين ،في حدود ما ىو مرصودّ ،
أن الفئات الوسطى التقميدية في ّ
جمهرة الحريقة" ،إذ ىي األكثر قابميةً بالفعل لمتحرك في تاريخ التظاىرات
انخرطت في مشيدىا أو في " ْ

السورية كميا كنوٍع من تضامن "أبناء البمد" ،وباألحرى "أىل البمد"؛ بينما كان معظم المعتصمين أمام السفارة
الميبية من الشباب الجامعيين الذين ينتمون إلى فئة الشباب بمعناىا المتعارف عميو في التعاريف الدولية،

 ٔٙؾٍ ٜضٕحلً جٌهرٍ ػٍ ٝجالٔطٍٔص ٚػٍ ٝطفكحش جٌطٛجطً جالؾطّحػٚ .ٟأػ١ى ٔشٍ جٌٍّْ َٛذؼى ٖ ْحػحش ِٓ و ْٚأْ ٠طؼّٓ جٌؼف ٛػٓ ِؼطمٍٟ
جٌٍأ .ٞلحٌْ ِغ جٌّٛلغ جٌٌٍّْ ٟكُخ جٌكىجغس ٚجٌىّ٠مٍجؽ١س ٌٓ٠ٌٛسْ :حٔح ضٕشٍ نرٍجً ػٓ ٌٍِْ َٛتحْ٠ ٟمؼ ٟذحإلفٍجؼ ػٓ جٌّؼطمٍ ٓ١جٌٓ١حْٓ١١
ٓ٠ٚكد ذؼى ٖ ْحػحش،
http://www.hadatha4syria.de/2010-07-08-20-03-56/1813--3-.html
ْؿٕ ٟط١ىٔح٠ح ٚػىٌج
أٌٚوش ٚوحٌس ْحٔح ضظٍ٠كح ً ٌٍٓ١ى  ٍ٠َٚجٌىجنٍ١س أ ّوى فِ ٗ١رحشٍز ضٕف ً١أقىحَ ً٘ج جٌٍّْ َٛفٌٛجً ٚضٍٓ ُ١جٌّؼطمٍ ٓ١أل٘حٌِٓ ُٙ١
ْ
ذطحٌ٠م ٕٔ .ٕٓٔٔ/ٖ/أِح ٚوحٌس ْحٔح،فمى ٔفص ً٘ج جٌهرٍ .جٌّظىٌ جٌٓحذك ٔفٓٗ.
 ٔ7نٍى ْٚقٓٓ جٌٕم١د ،الوجتوع والذولت فً الخلٍج والجسٌرة العربٍت (هن هنظور هختلف) ،ؽٕ( ،ذٍٚ١شٍِ ،وُ وٌجْحش جٌٛقىز جٌؼٍذ١س،
 ،)ٔ121صٌٍ٘ٚ .ٔ7طْٛغ لحٌْ أ٠ؼحً ِغ :نٍى ْٚجٌٕم١د ،الذولت التطلطٍت فً الوشرق العربً الوعاصر ،ص .ٕ7ٔ-ٕٙ1
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وىي الفئة العمرية بين ٘ٔ وٕٗ سنةً ،وىي الفترة العمرية األكثر حساسيةً في تكوين استجابات الشباب

المسيس
لمقضايا ،وتشكيل سموكياتيم .وكل سموكيات كما نعرف ىي قضايا واتّجاىات .وكان الجزء
ّ
ٍ
جدي ٍة بين اندفاعة الشباب ورفضو لما ىو تقميدي ومحافظ ،وبين تقميدية
المرصود منيم يواجو مشكبلت ّ

شبان منظمة االتحاد االشتراكي الديمقراطي
الحزب أو المنظمة التي ينتمي إلييا .وكانت ىذه ىي حال ّ
التجمع ،وساىموا فيو ،بإذن حزبي "منخفض" ،في ذكرى قيام
العربي الذين انخرطوا في الدعوة إلى
ّ
يتبناىا الحزب وبين النظم التسمطية
الجميورية العربية المتّحدة بتبيين الفروق بين القومية الديمقراطية التي ّ
التي ترفع شارة القومية العربية(.)ٔٛ

حركة شعارات الجدران ومحنة أطفال درعاُ :م َذلّون ُم َهانون
دعوا الشعب السوري وشبابو
يمكن القول عمى المستوى التسجيمي البحت لمجريات السيرورة ،إ ّن الناشطين ْ
خاص عبر صفحات الفيسبوك والبريد االلكتروني واالتصال المباشر إلى التظاىر في ٘ٔ
بشكل
ّ
آذار/مارس لممطالبة بالحقوق والحريات الديمقراطية .وكان اختيار شير آذار/مارس لمتظاىر يراعي بشكل

المتبرمين من تسويات قيادات األحزاب والعشائر الكردية مع السمطة
خاص محاولة جذب الناشطين األكراد
ّ
أن شير آذار/مارس يشيد سنوياً بين
بعدم مشاركتيم في حركات التظاىر واالعتصام ،إلى الحركة باعتبار ّ
ٕٔ ؤٕ منو إحياء ثبلث ذكر ٍ
يات في المجتمع الكردي السوري ،ىي ذكرى حمبجة في شمالي العراق
وذكرى أحداث القامشمي في سورية وعيد النيروز التقميدي القومي.
اتّخذت األحزاب الكردية بمجمسييا المذين يضمان أحزابيا األحد عشر فعمياً موقفاً سمبياً من ىذه الدعوة
ٍ
ٍ
متعددة ،ىي اجتناب إضافة عنصر أقوامي في االحتقان السوري يسمح بتصوير المشكمة عمى أنيا
ألسباب
مشكمة كردية-عربية من جية ،وبسبب ترقّب القوى السياسية الكردية تمبية النظام لوعوده في تحقيق
الممحة بأسموب التفاىم وليس الضغط()ٜٔ؛ بينما حاول الناشطون أن يترجموا الدعوة إلى
المطالب الكردية
ّ
عمل ،بتثوير الفئات الشعبية في أماكن التجمع الشعبية مثل األسواق .وتمثل ذلك في ٘ٔ آذار/مارس
ٍ
اضحة في سورية ،تنادي بالحرية(ٕٓ) .وكان الميم فييا ليس العدد المتواضع
ٕٔٔٓ بخروج أول تظاى ٍرة و
لممتظاىرين والذي لم يتجاوز العش ارت ،بل شعاراتيا .وىذا ىو ،عمى ك ّل حال ،منطق تراكم "كرة الثمج" أو

ِ ٔ2محذالش شهظ١س أؾٍج٘ح جٌرحقع ف ٟأ٠حَ ٖٕ ٕ٘-ٕٗ-شرحؽ/فرٍجٓ١ٔ ٕٔٚ ٍ٠حْ/أذٍِ ٕٓٔٔ ً٠غ ػىز شرحخ ِشحٌوِٕٚ ٓ١ظّّ١ْ ٓ١حْٓ١١
ٌالػطظحَ.
 ٔ1ذٕ١ص جإلؾحذحش ػٓ أْثٍس جٌرحقع جٌطٚ ٟؾٙٙح ذطٍ٠مس جالضظحي جٌّرحشٍ ٌؼىو ِٓ أطكحخ جٌٍأٚ ٞجٌّطحذؼٚ ٓ١جٌّّحٌْ ٓ١جٌٓ١حْ ٓ١١جألوٍجو أْ جٌمٜٛ
جٌٓ١حْ١س جٌىٍو٠س لى لحِص ذؿٍ ٙى ورٌ ٍ١ؼرؾ ٌوز جٌفؼً جٌىٍو٠س ف ٟئق١حء ًٖ٘ جًٌوٍ٠حش جٌػالظٚ ،قٍطص ػٍ ٝضكؿّٙ١ح ػّٓ قىٍ ٚو ِؼٕ١س شرٗ
ٌُِ٠سٚ .وحٔص نالطس جألؾٛذس أٔٗ ٌٓ ٠كىظ أ ٞشٟء ِػ ،ٍ١ذً ئْ ِح ْ١كىظ ٘ ٛألً ِّح وحْ ٠كىظ ْحذمحً.
ٕٓ ٌ ّوو فٙ١ح جٌّطظحٍ٘ ْٚشؼحٌجش ضىػ ٛئٌ ٝجٌطغٚ ٍ١١جإلطالـ ٚئؽالق جٌكٍ٠حش٘ٚ ،طفٛج "ٕ٠ٚه ٠ح ْٕ٠ٚ ٌٞٛه""ٚ ،هللا ْ٠ٌٛس قٍ٠س ٚذّ"،
١ٍّْ"ٚس ٍّْ١س"( .أخبار العالنِ :ظحٍ٘ز ذٓٛق جٌكّى٠س ذىِشك،ٕٓٔٔ/ٖ/ٔٙ ،
http://www.akhbaralaalam.net/news_detail.php?id=44628
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"النار" الذي يخمق دينامية ذاتيةً دافعةً تتخطّى مسألة العدد المتواضع لتشير إلى جوىر عممية التغير
ظروف مو ٍ
ٍ
اتية من عود ٍ
ثقاب .وقد بدأت ىذه التظاىرة
االجتماعي الجديدة .فالحريق يمكن أن يبدأ في

وغدوا حين اقترابيم من منطقة
ضم خمسة أشخاص أمام الجامع األموي ،ساروا في سوق الحميدية،
ٍ
ْ
بتجمع ّ
فرقيم رجال األمن بعد اعتقال ستة منيم(ٕٔ).
الحريقة عشرات من المتظاىرين إلى أن ّ

ضد بشار األسد" في "الفيسبوك" لتنظيم
وجيت في اليوم نفسو عمى صفحة "الثورة السورية ّ
أما الدعوة التي ّ
ّ
(ٕٕ)
تظاىرٍة أخرى بعد صبلة العصر ،فمم تمق استجابة  .ولكن األثر النفسي كان كبي اًر ،فمقد أنشأ "الحوض
االتصالي البلمركزي الفيسبوكي" مناخاً نفسياً لمثورة ،كشف عن عطالة ديناميات الييمنة األيديولوجية لمنظام

السياسي-األيديولوجي القائم.

ٍ
ٍ
ٍ
ٍ
بسيط من خبلل تظاىرٍة صغيرٍة وسط سو ٍ
ٍ
صغير
وباعتصام
مزدحم
ق
بشكل
لقد انطمق "يوم الغضب" إذاً
منظٍّم أمام و ازرة الداخمية ،وىي ظواىر كان بإمكان األجيزة األمنية السورية أن تتعامل معيا ٍ
بيسر؛ لكنو لم
ٍ
بشكل دراماتيكي يرجع لممفارقة إلى السموك
ينطمق بشكل حقيقي إالّ من درعا ،وكان تسريع انطبلقو
المتعجرف وغير العقبلني ألجيزة األمن المحمية في درعا ،وليس لدعوات "الفسيبوك" .لقد كانت ىذه ىي

قصة "أطفال درعا".

ٍ
ات تحر ٍ
كان الناشطون قد قاموا في ٕٔ آذار/مارس ٕٔٔٓ ببسط شعار ٍ
ومكر ٍرة عمى جدران
مكتوبة
يضية
ّ
المدارس ،والشوارع العامة ،وبعض البنايات في أكثر من محافظة سورية ،مثل "جاك الدور يا دكتور"" ،اهلل،

وبس" .وىو ما يشير إلى طابعيا المنظّم الذي
سورية ،حرية وبس" رداً عمى شعار "اهلل ،سورية ،بشار ّ
العفوية(ٖٕ) .أوقف جياز األمن السياسي نحو (ٓ )ٚمشبوىاً ،ثم استبقى لديو (٘ٔ)
يتخطى حدود المحاكاة
ّ
موقوفاً كان معظميم ينتمي إلى فئة األطفال (ما دون ٘ٔ سنة) ،بل وينتمون إلى فئة ما دون ٕٔ سنةً.
أميات األطفال لئلفراج عنيم ،ولكنين سمعن كبلماً من رئيس فرع األمن السياسي ال يميق إسماعو
ّ
توسمت ّ
وتدخل شيوخ درعا لديو عمى الطريقة العشائرية أو طريقة "الدخيل" بوضع كل منيم
ألي امرٍأة في العالم،
ّ

"عقالو" و"حطّتو" عمى طاولتو التي تعني قواعدىا -بالضرورة حسب العرف -مراعاة مطالب "الدخيل"

دق الجرس ،وأمر الحاجب برمي العقاالت في سمّة الميمبلت ،وحينئذ
واالستجابة ليا بكممة "أبشر" .ولكنو ّ
األمني الجواب" :خسئت"(ٕٗ) .كان وضع شيوخ درعا في ىذه المحظات ىو وضعي الم َذلّين
سمع المسؤول
ّ

الرد الطبيعي لمم َذ ّل المهان عمى إذاللو خرج "حريق" درعا .وبفيم عمم
الميانين والمقيورين .ومن خبلل ّ

ٕٔ ذ ٟذ٠ٌْٛ" :ْٟ ٟس ِظحٍ٘ز أِحَ َٚجٌز جٌىجنٍ١س ف ٟوِشك"،ٕٓٔٔ/ٖ/ٔٙ ،
http://www.bbc.co.uk/arabic/middleeast/2011/03/110316_syria_prisoners_families.shtml
ٕٕ جٌّظىٌ ٔفٓٗ.
ٖٕ جؽٍغ جٌرحقع ذٙىف جٌطأوى جٌّرحشٍ ػٍ ٝذؼغ ًٖ٘ جٌشؼحٌجش ف ٟذؼغ جٌؿىٌجْ ف ٟق ّ ٟجٌّؼؼّ١س ذىِشك.
ٕٗ ٚفك ٌٚج٠س ِطٛجضٍ ٍز لحَ شٛ١ل وٌػح ذٛػغ جٌؼمحالش ٚجٌكطح٠ؾ ػٍ ٝؽحٌٚس جٌؼّ١ىٚ ،ضؼٕ ٟأٔ١ْ ُٙى ٌٗ ْٕٛ٠وػٍ١جً ِمحذً ضٍر١س ؽٍرحض ُٙجٌط ٟضؼطرٍ
ضٍمحت١س ذحٌؼٍف جٌؼشحتٍ ٞفِ ٟػً ًٖ٘ جٌكحٌسٌ .ىٓ جٌؼّ١ى و ّ
ق جٌؿٍِ ٚؽٍد ِٓ جٌكحؾد ٌِٙ١ح فٍْ ٟس جٌّّٙالش (ِمحذٍس ضٛغ١م١س ِغ ػرى جٌكّ١ى ضٛف١ك
ٌتِ ّ١ىطد جٌؿٍُ٠ز ذىِشكْ ،ؿٍّطٙح ِؼٗ جٌرحقػس ف ٟجٌٍّوُ جٌؼٍذٌ ٟألذكحظ ٚوٌجْس جٌٓ١حْحش أِّ١س ػرى جٌٍط١ف ذطحٌ٠م ٗ.)ٕٓٔٔ/ٗ/

12

دراضاث

الوركس العربً لألبحاث ودراضت الطٍاضاث

التاريخ لدور الصدفة والعشوائية والمفاجأة في تشكيل سيرورة األحداث ،انقطعت ىنا سمسمة سببية وبرز فييا
ٍ
سببية أخرى ترتبط فور تطورىا الجديد بعنصر اإلرادة
ديناميةً جديدةً ذات سمسمة
عنصر مفاجئ أطمق
ّ
ٍ
لحظة ما إلى نقطة حرجيا ،وتبدأ سمسمة جديدة .فالتاريخ ليس سمسمة
اإلنسانية ،لكنيا تصل أيضاً في

ٍ
أسباب فحسب ،بل وسمسمة مفاجآت تخرق السببيات أيضاً.

قومة درعا
من جمعة "الفزعة" إلى اقتحام الجامع العمريْ :
"الفزعة"
جمعة ْ
الفزعة".
الم َذلّون الميانون يوم الجمعة  ٔٛآذار/مارس إلى ما ُسمي في البمدة بـ"جمعة ْ
حول وجياء درعا ُ
ّ
المحمية
المناطقي ،إذ "تظير التضامنات
كان اسم "الفزعة" ىو الشكل المحمي لدينامية التضامن العشائري و
ّ
ّ
وسيسجل بروز
جماعية.
دفاعية
دينامية
في أوقات األزمة االجتماعية بالدرجة األولى"(ٕ٘) .إنيا بيذا المعنى
ّ
ّ
ّ
ّ
ىذا الشكل فاتحة معاودة ظيوره في العديد من المدن السورية المتوسطة والصغيرة والمتناىية في الصغر،

دينامية تعبوية.
دينامية "الفزعة" –بطبيعتيا -بكونيا
تعرض أىميا لمقتل والميانة طيمة األحداث .تتّسم
ّ
ّ
التي ّ
مقدمتيم أىالي األطفال الموقوفين ،إلى الجامع
توجو المتظاىرون في ضوء ىذه
الدينامية ،وفي ّ
ّ
وقد ّ
الفزعة" ،وييتفون" :اهلل سورية حرية وبس" ،و "ما فيو خوف بعد
العمري ،وىم يستصرخون "وينكم يا أىل ْ

اليوم" ،ولم يسمم من ىتافاتيم رئيس فرع األمن السياسي العميد عاطف نجيب والمحافظ فيصل كمثوم ورجل

وتوجيوا نحو فرع األمن
األعمال السوري؛ أو كبير "المئة الكبار" بين رجال األعمال؛ رامي مخموف.
ّ
العفوية الغاضبة في
الم َذلين الميانين ،عمى غرار ما يحدث في الحركات
السياسي لحرقو،
ّ
وتحولت فورة ُ
ّ
ابات ،يتضامن فييا "الم َذلّون الميانون" في صف و ٍ
انتفاضة واضطر ٍ
ٍ
ضد من
العالم كافّةً ،إلى عممية
احد ّ
ُ
()ٕٙ
أىانيم ،ويتحد فيو المظمومون في مواجية الظالم  .وفي الدول الديمقراطية ،ال يمكن لؤلمر أن يصل أبداً

الحق والقانون وخضوع كافة أطراف الييئة االجتماعية لمقانون ،بينما تفرض
إلى ىذا الح ّد بحكم سيادة دولة
ّ
ٍ
بامتياز -عمى رعاياىا المجوء إلى محاولة أخذ حقوقيم
التسمطية -وما يجمع بينيا ىو أنيا نظم أمنية
النظم
ّ
باليد ،في ظ ّل غياب أي مؤس ٍ
سات تضمن ىذه الحقوق ،كما في ّ
ظل استيتار السمطة بيذه الحقوق ،معتبرةً
ّ
بييبتيا.
االستجابة ليا ذىاباً ْ

ٕ٘ ٕ٠طرك يٌه ٌ ّ١ػٍ ٝجأللٍ١حش فكٓد ،ذً ػٍ ٝوحفس جٌطىٕ٠ٛحش جٌطمٍ١ى٠س جالؾطّحػ١س :ذٍ٘حْ غٍ ،ْٛ١الوطألت الطائفٍت وهشكلت األقلٍاث ،ؽٔ،
(ذٍٚ١ش :وجٌ جٌطٍ١ؼس ،)ٔ171 ،ص٘ٔ.
 ٕٙضٛف١كِ ،ظىٌ ْرك يوٍٖ.
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كان ما حدث ىنا باستثارة قضية األطفال والموقوفين حورانياً في سياق التعامل غير البلئق مع وفد

األىالي ،شبيياً نسبياً باستثارة عائمة البوعزيزي ألىل والية سيدي بوزيد لمتضامن معيا بعد اشتعال ابنيا في

صيغة "واىماما" في مواجية عسف السمطات( .)ٕٚىكذا اتخذت انتفاضة درعا شكبلً أىمياً من أشكال
ٍ
ميمشة ،يرتفع تمثيميا في أجيزة الدولة ،لكن تتفاقم
"القومة" أو "االنتفاضة" األىمية
ّ
الشعبية الحضرية لمدينة ّ
ْ
ٍ
ٍ
جديدة .وكما أن صفعة الشرطية لمبوعزيزي ،أو قيامو بحرق نفسو ،ال يفسر
شروط
فيتيا في
ىامشيتيا وطر ّ
ّ
وحده اندالع انتفاضة سيدي بوزيد ،فإن حادثة العميد ال تفّسر انتفاضة درعا؛ إذ ال تضطمع الصفعة في
المشيد التونسي أو اإلىانة في المشيد الدرعي الحوراني بأكثر من وظيفة العنصر العشوائي أو المفاجئ في
ٍ
ٍ
نقطة ما ،وتطمق سيرورة جديدة .وىي مجازياً تماثل إشعال عيدان الثقاب فوق
أسباب تتقطّع عند
سمسمة
برميل يغمي باالحتقانات االقتصادية-االجتماعية-السياسية والثقافية التي أنتجتيا سياسات النظام التسمطي

()ٕٛ
تحول دخان عود
ْ
المتمبرل اقتصادياً ،أو ما يمكن دعوتو بمصطمحات عزمي بشارة بـ"القابمية لمثورة"  ،أو ّ
ٍ
ٍ
ٍ
ٍ
تمر حادثة ص ْفع الشرطية التونسية
ثقاب إلى عمود
دخان كثيف .فكان ممكناً تماماً في شروط أخرى أن ّ
ٍ
أي ردود ٍ
الرد
فعل
صاخبة ،أو أن ينتيي ّ
لمبوعزيزي أو إىانة العميد لوجياء درعا ونسائيا من دون أن تثي ار ّ
عمييا في إطار ما ُيعرف بـ"فورة الدم".

األمنية أمام السيل البشري الجارف والغاضب .بعد نحو ساعتين وفي حدود الساعة الثالثة
القوة
ّ
انيارت ّ
والنصف ،حطّت أربع مروحيات استدعاىا رئيس فرع األمن السياسي تحمل جنوداً مختصين بمكافحة

فتوىم المتظاىرون أنيم من رجال حزب اهلل ،وقام جنود المروحيات بإطبلق
اإلرىاب ويرتدون زّياً
َ
أسودّ ،
الرصاص عمى المتظاىرين .وقع قتمى وجرحى فو ار ،ومنع رئيس الفرع سيارات اإلسعاف من نقل الجرحى
فتم نقميم إلى الجامع العمري ،وأقيم مشفى ميداني فيو بينما كان األطباء يستغيثون من مآذن
إلى المشافيّ ،
()ٕٜ
وفد أمني-سياسي عالي المستوى برئاسة المواء
المساجد بالنجدة دون جدوى  .ووصل في الوقت نفسو ٌ
ىشام اختيار رئيس مكتب األمن القومي المشيور بإدارتو لؤلزمات إلطفاء الحريق .وبرز خبلل ىذه

المحظات أحد األشكال األولى الرتباك أجيزة السمطة بين الح ّل السياسي بطريقة استخدام "القوة الناعمة"
وبين الح ّل األمني بطريقة استخدام "القوة القاسية" .فقد توافقت المجنة األمنية المركزّية برئاسة المواء ىشام
اختيار مع وجياء درعا عمى ٖٔ نقطة كان في مقدمتيا إقالة رئيس فرع األمن السياسي والمحافظ ،وطرد

"شركات رامي مخموف" كمّيا من درعا ،واالعتذار لؤلىالي ،ومقابمة الوجياء لمرئيس ،واإلصبلح السياسي

واطبلق الحريات ،وعودة المعممات المنقبات المفصوالت من سمك التعميم إليو ،والغاء القوانين المجحفة

ِ ٕ7محذٍس شهظ١س أؾٍج٘ح جٌرحقع فٓ١ٔ ٕٕ ٟحْ/أذٍ ٕٓٔٔ ً٠ف ٟجٌىٚقس ِغ أِ ٓ١ذٛػُ ُٞ٠أقى ٔحشط ٟجٔطفحػس ْ١ى ٞذ٠َٛى.
 ٕ2ػُِ ٟذشحٌز" ،جٌػٌٛز ٚجٌمحذٍ١س ٌٍػٌٛز"ِٕ ،شٌٛز ػٍ ٝجٌّٛلغ جالٌىطٌٍٍٍّ ٟٔٚوُ جٌؼٍذٌ ٟألذكحظ ٚوٌجْس جٌٓ١حْحش ،ف ٟجٔطظحٌ ٔشٍ٘ح ف ٟوطحخ:
=-ٓa1ٓcf-ٗٙ-1dfٕ-ٖbfٓٗ٘d٘ http://www.dohainstitute.org/Home/Details?entityID
1ٓd71ٖaٗd71ٔ-22ٖٗ-ٗ2ٓ7-1bٖٙf-2ٖfٕ٘aٙ&resourceId=ٗeٖdd٘cbb1ٕd
http://www.youtube.com/watch?v=PVgt-i8fVm8
ػرى جٌكّ١ى ضٛف١ك ،لحٌْ ِغ ِىجنٍس ْٛ٠ف أذ١ٌِٚ ٛس ػؼِ ٛؿٍّ جٌشؼد جٌٓ ٌٞٛػٓ وٌػح فِ ٟؿٍّ جٌشؼد ٓ١ٔ ٔ َٛ٠حْ/أذٍ.ٕٓٔٔ ً٠
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المتعمقة باالتّجار باألراضي مثل القانونين رقم ( )ٗٛورقم ( ،)ٕٙوخفض أسعار المحروقات ،واقالة محافظ
محمية أخرى .ونقل اختيار إلى الوجياء موافقة الرئيس عمى ىذه المطالب(ٖٓ) .فبات
درعا ،وبعض مطالب
ّ

األىالي ينتظرون تنفيذىا .ولكن مجموعة من المسمحين الممثّمين يمتطون الدراجات النارية قامت بعد
ٍ
ساعات من تفاىم اختيار-الصياصنة بإطبلق النار عمى المتظاىرين(ٖٔ) .وقتل بين الساعة السادسة
(ٕٖ)
"جميرة الحريقة" قبل نحو
والثامنة
ً
مساء أربعة أشخاص ،كان أوليم الشييد أكرم الجوابرة في سياق فتحتو ْ
عممية
صب القتمة الزيت عمى النار ،وقاموا بأول
شير بصرخة المقيورين "خاين المي بيقتل شعبو" .وبذلك
ّ
ّ
ٍ
ٍ
عمنية ألخبلقية الدولة من خبلل ممارستيا لمعنف المفرط خارج القانون ،ووضعوا أولى لبنات
إعدام

المحتجين ،لئلبقاء يائسين
ضد المتظاىرين و
استراتيجية الح ّل األمني باستخدام "القوة القاسية" أو المفرطة ّ
ّ
الم َذ ّل الميان لممدينة المنتفضة ،بدعوى حماية "ميابة الدولة" ،بينما اتيّمت الرواية الرسمية
عمى وضع ُ
بعض "المند ّسين" بين المتظاىرين بـ"إحداث الفوضى والشغب ممحقين أض ار اًر بالممتمكات العامة
(ٖٖ)
"مندساً" مسمّحاً .وبدءاً من ىذه المحظات سينسب
وطورت خطابيا الحقًا بوصفو طرفاً ثالثاً
ّ
والخاصة" ّ ،

"الخفي المند ّس" الذي يظير ويختفي حسب قواعد المعبة المرسومة في
الشرير" ليذا الكائن
دور "الفعل ّ
ّ
تأخر صدور
مسرحية
ضد الناس البسطاء المغمورين المطالبين بتحقيق كرامتيم .ونتيجة ذلكّ ،
"الشر" ّ
ّ

تقبا
مرسوم إقالة المحافظ فيصل كمثوم وقرار رئيس فرع األمن السياسي العميد عاطف نجيب ْ
المذين كان مر ً
صدورىما في اليوم نفسو(ٖٗ).

قوة في القيادة السورية العميا ترفض
ويقودنا ىذا إلى إمكانية استنتاج أ ّن ىذا ّ
التأخر كان يعكس وجود مراكز ّ
اتّخاذ أي إجر ٍ
بحق ك ّل من المحافظ والعميد بدعوى الحفاظ عمى ىيبة الدولة(ٖ٘) ،بينما
اء اتّيامي أو عقابي ّ
ّ

ٖٓ ِىجنٍس جٌش١م أقّى جٌظ١حطٕس ئِحَ جٌؿحِغ جٌؼٍّٚ ٞضؼّٕص جٌّطحٌد جٌط ٟلىِٙح ٚؾٙحء وٌػح ٚٚػىٚج ذطٕفً٘١ح ٕٕ ،آيجٌِ/حٌِ ٕٔٔٓ ِغ ٔشٍز
أنرحٌ لٕحز جٌؼٍذ١س.www.youtube.com/watch?v=lVNzMMdA43g ،
ش أنٍ ٜف ٟجٌٕظحَ لى ضؼ ّّىش أْ ضفٓى ػٍ ٝجنط١حٌ ٌتِ ّ١ىطد جألِٓ جٌم ِٟٛف ٟجٌم١حوز جٌمطٍ٠س ِح
ّٓ٠ف ِٕطك جألقىجظ ذحْطٕطحؼ أْ ٕ٘حن ؾٙح ٍ
ضٛطً ئٌ ِٓ ٗ١ضٍٓ ٠ٛس ٛ٘ٚ ،جٌّىطد جٌّٓإٚي ْ١حْ١ح ً ػٓ جألؾُٙز جألِٕ١س١ْٚ .ر ّٓ١ضط ٌٛجألقىجظ أْ ػٍّ١س جإلفٓحو ًٖ٘ لى قظٍص أوػٍ ِٓ ِ ٍّ ٍزٚ ،فٟ
و ًّ ٍِ ٍز ٠طّىٓ فٙ١ح جنط١حٌ ِٓ ضكم١ك أّْ ضٍٓ ٠ٛس ِؼٍ ّٕ١س ألَِ ٍس ورٍ ٍ١ز.
ٖٔ ػرى جٌكّ١ى ضٛف١ك (ِمحذٍس)ِ ،ظىٌ ْرك يوٍٖ.
ٕٖ -بً بً ضً٠ٌْٛ" ،س ِمطً ٗ فِ ٟظحٍ٘ز ذىٌػح"،ٕٓٔٔ/ٖ/ٔ2 ،
http://www.bbc.co.uk/arabic/middleeast/2011/03/110317_arrsests_syria.shtml
ٖٖ ذػّص ٚوحٌس جألٔرحء جٌٓ٠ٌٛس "ْحٔح" جٌهرٍ ف ٟجٌ َٛ١جٌطحٌ ٕٓٔٔ/ٖ/ٔ1 ٟذحٌشىً جٌطحٌ" :ٟنالي ضؿّغ ػىو ِٓ جٌّٛجؽٕ ٓ١فِ ٟكحفظس وٌػح جٌرٍى
ذحٌمٍخ ِٓ جٌؿحِغ جٌؼٍّ ٞذؼى ظ ٍٙأِّ جٌؿّؼس جْطغً ذؼغ جٌّٕى ًّْ٘ ٓ١ج جٌّٛلف ٚػّىٚج ئٌ ٝئقىجظ جٌفٛػٚ ٝجٌشغد ٍِكم ٓ١أػٍجٌجً
ذحٌّّطٍىحش جٌؼحِس ٚجٌهحطس ٚلحِٛج ذطكط ُ١ػىو ِٓ جٌٓ١حٌجش ٚجٌّكالش جٌؼحِس ٚقٍلٙح ِح جْطىػ ٝضى ّنً ػٕحطٍ قفع جألِٓ قٍطح ً ػٍْ ٝالِس
جٌّٛجؽٕٚ ٓ١جٌّّطٍىحش ،فحػطى ٜػٍِ ُٙ١ػ ٍٚ١جٌشغد غُ ضفٍلٛجٚ .ضُجِٓ يٌه ِغ ضؿّغ آنٍ ف ٟذٍىز ذحٔ١حِ جٔط ٝٙو ْٚأ ّ
 ٞقٛجوظ ضًوٍ"
http://www.sana.sy/ara/336/2011/03/19/337418.htm
ٖٗ ػرى جٌكّ١ى ضٛف١ك (ِمحذٍس)ِ ,ظىٌ ْرك يوٍٖ.
ٖ٘ ً٘ج جالْطٕطحؼ ِرٕ ٟػٍ ٝأْ ػٍّ١س ئلحٌس جٌّكحفع لى ضأ ّنٍش ٔك ٛأْرٛع ،وّح ضأنٍ ضشىٌ ً١ؿٕس جٌطكم١ك ف ٟأقىجظ وٌػح ٔك ٛأْرٛعٍ آنٍٚ .لى جضُّٓ
ػًّ ًٖ٘ جٌٍؿٕس ذحٌرؾء ٔط١ؿس ِح ٚجؾٙطٗ ِٓ ِظحػدٍّّْٚ ،ص ف ٟجٌّكظٍس ضمٍٍ٘٠حٌ ،ىٓ ضأنٍ ئػالْ ٔطحتؽ جٌطكم١ك قط ٕٔ ٝقٍُ٠جْٕٓٔٔ ٛ١ٔٛ٠/
أفمى لٍجٌجضٙح ٚظ١فطٙح ف ٟػٍّ١س "ئوجٌز جألَِحش"ٕ٠ ٌُٚ ،شٍ ِٓ ٔطحتؽ ضكم١مٙح ِْ ٜٛح " :ٍٟ٠ذٕح ًء ػٍ ٝجٌطكم١محش جٌط ٟض ّّص فِ ٟىٕ٠س وٌػح ،ل ٌٍّش
"جٌٍؿٕس" ِٕغ ْفٍ ِكحفع وٌػح جٌٓحذك ف١ظً وٍػٚ َٛجٌؼّ١ى ػحؽف ٔؿ١د"ِ ،شٍ١زً ئٌ ٝأٔٗ ال ضٛؾى قظحٔس ٌّٓ لحَ ذؿٍَ ِشٛٙوِٛ ،ػكسً ّ
أْ
ئؾٍجءجش جٌٍؿٕس أوػٍ ِٓ وحف١س ٌططر١ك جٌمحٔ ْٛػٍ ٝجٌؿٍجتُ جٌٍّضىرس (الوطن جٌٓ٠ٌٛسٚ .)ٕٓٔٔ/ٙ/ٖٔ ،وحْ ً٘ج جٌمٛي ٠ؼٕ ٟجضٙحَ جٌّكحفع ٚجٌؼّ١ى
ؾٍَ ِشٍ ٛٙو".
ػّٕح ً ذـ"جٌضىحخ
ٍ
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ٍ
ٍ
جديد عمى خطّ األحداث ىو
العب
أخذت المتابعة الدولية لما يجري في سورية تظير ،وتبرز دخول

البلعب الدولي(.)ٖٙ

المشيعون الغاضبون ىتافات تطالب بالحرية
ردد
وفي التشييع الحاشد لمشيداء األربعة في اليوم التاليّ ،
ّ
المشيعين
ضد مئات
قوات األمن السورية قنابل الغاز المسيل لمدموع ّ
ّ
وتتّيم السمطات بالخيانة .واستخدمت ّ

استمرت التظاىرات أمام الجامع العمري حتى يوم الجمعة التي أطمقت عمييا
ممن شاركوا في الجنازة ،كما
ّ
ّ
مما ّأدى إلى مقتل أربعة
تسمية "جمعة الغضب" في  .ٕٓٔٔ/ٖ/ٔٛو ّ
تكرر مشيد الصدام مع المتظاىرينّ ،

تم تشييعيم يوم السبت  .ٕٓٔٔ/ٖ/ٜٔوشارك في التشييع ما يقرب من خمسة آالف شاب،
متظاىرين ّ
رفعوا شعارات ىتفت لمشييد والحرية(.)ٖٚ
ورطيا فيو أسموب "القوة القاسية" ،بمواصمة أسموب "القوة الناعمة" من خبلل
حاولت السمطة أن تحتوي ما ّ
إيفاد وفد رسمي عالي المستوى برئاسة المواء ىشام اختيار رئيس مكتب األمن القومي لبلجتماع بمجنة

يتصدرىا الشيخ أحمد الصياصنة إمام الجامع العمري ،وتقديم التعازي إلى ذوي الشيداء،
الوجياء التي
ّ
والوعد بالتحقيق فيما حدث ،ومحاسبة المسؤولين عنو ،واإلفراج عن المعتقمين ،ونقل توجيو الرئيس بعدم
إطبلق النار عمى المتظاىرين( .)ٖٛوتفاىم لقاء اختيار-الصياصنة عمى تمبية مطالب أىالي درعا ،واإلفراج

تم إطبلق سراحيم بعد( .)ٖٜوفي اليوم
عن األطفال الموقوفين بقضية كتابات الجدران ،الذين لم يكن قد ّ
التالي ( ،)ٕٓٔٔ/ٖ/ٜٔش ّكمت الحكومة بالفعل لجنةً في و ازرة الداخمية لمتحقيق في األحداث التي وقعت
في محافظة درعا .ووعدت بأنو سيتم اتّخاذ اإلجراءات البلزمة ومحاسبة ك ّل من يثبت التحقيق مسؤوليتو أو
ٍ
إساءة في ىذه األحداث(ٓٗ) .لكن تشكيل المجنة لم ي ْشف غميل األىالي المثكولين ،فمقد كانوا
ألي
ارتكابو ّ
عما حدث(ٔٗ) ،كما ظ ّل ك ّل من العميد رئيس فرع
يتوقّعون قيام الرئيس نفسو بالتعزية واالعتذار من األىالي ّ
 ٖٙف ٟجٌٔ َٛ١فٓٗ وػح ِطكىظ ذحُْ ِؿٍّ جألِٓ جٌم ِٟٛجألٍِ١و ٟقىِٛس ْ٠ٌٛس ئٌ ٝأْ ضّٓف ٌٍشؼد جٌٓ ٌٞٛذحٌطظحٍ٘ ذكٍ٠سٚ ،قػّٙح ػٍِ ٝكحْرس
جٌّٓإ ٓ١ٌٚػٓ جٌؼٕف ػ ّى جٌّطظحٍ٘ٚ ٓ٠ػٓ جٔطٙحوحش قمٛق جإلٔٓحْ (الجسٌرة نجٚ" :جشٕطٓ ضىِ ٓ٠مطً ِطظحٍ٘ ٓ٠ف٠ٌْٛ ٟس"،ٕٓٔٔ/ٖ/ٔ1 ،
(.)http://www.aljazeera.net/NR/exeres/C0E183AB-62A6-4E03-9AAD-8E6F006D027A.htm
وّح أػٍذص ِٓإٌٚس جٌؼاللحش جٌهحٌؾ١س ف ٟجالضكحو جألٌٚٚذ ٟوحغٍ ٓ٠آشط ْٛػٓ "لٍمٙح جٌؼّ١ك" ِٓ جٌؼٕف ػ ّى جٌّطظحٍ٘ ٓ٠ف٠ٌْٛ ٟسٚ ،لحٌص فٟ
ذ١ح ٍْ أطىٌضٗ "ئْ جٌٍٓطحش ف٠ٌْٛ ٟس ٍُِِس ذؼّحْ أِٓ جٌّطظحٍ٘ ٓ٠جٌّٓحٌّٚ ٓ١جقطٍجَ ق ّ
ك جٌطؼرٚ ٍ١جٌطؿّغ" )الجسٌرة نجِ" :مطً ٗ أشهحص
٠إ ّؾؽ جألقىجظ ف٠ٌْٛ ٟس،"ٕٓٔٔ/ٖ/ٔ1 ،
)http://www.aljazeera.net/NR/exeres/6CE3604F-C004-4108-BE57-0F3714CC690F.htm
وّح جػطرٍ جألِ ٓ١جٌؼحَ ٌألُِ جٌّطكىز ذحْ و ّْٛ١أْ جْطهىجَ جٌؼٕف ػى جٌّطظحٍ٘ ٓ٠ف٠ٌْٛ ٟس أٍِ "غِ ٍ١مرٛي ػٍ ٝجإلؽالق"ٚ .لحي ِحٌضٓ ٍٔٓ١وٝ
جٌّطكىظ ذحُْ ذحْ و ِْٛ ٟئْ "جألِ ٓ١جٌؼحَ ٠كغّ جٌٍٓطحش جٌٓ٠ٌٛس ػٍ ٝضؿٕد جٌؼٕف ٚجٌطظٍف ذّح ٠طٕحْد ٚجٌطُجِحضٙح جٌى١ٌٚس فّ١ح ٠طؼٍك ذكمٛق
جإلٔٓحْ جٌط ٟضىفً قٍ٠س جٌٍأٚ ٞجٌطؼر ،ٍ١ذّح ف ٟيٌه قٍ٠س جٌظكحفس ٚجٌك ّ
ك ف ٟجٌطؿّغ جٌٍّٓ ."ٟلحٌْ ِغ( :الٍوم الطابع" :جألُِ جٌّطكىز ضى ٓ٠لّغ
جٌّطظحٍ٘ ٓ٠ف٠ٌْٛ ٟس"http://www.youm7.com/News.asp?NewsID=372450&SecID=88 ،ٕٓٔٔ/ٖ/ٔ1 ،
 ٖ7الجسٌرة نجِ" ،مطً ٗ أشهحص ٠إؾؽ جألقىجظ ف٠ٌْٛ ٟس"،ٕٓٔٔ/ٖ/ٔ1 ،
http://www.aljazeera.net/NR/exeres/6CE3604F-C004-4108-BE57-0F3714CC690F.htm
 -ٖ2ػرى جٌكّ١ى ضٛف١ك (ِمحذٍس)ِ ،ظىٌ ْرك يوٍٖ .قٛي ٌٚج٠س شرٗ ٌّْ١س٠ٚ ،ظ ٍٙفٙ١ح ِمطغ ٠طكىظ ف ٗ١جٌٍٛجء ٌْطُ غُجٌس ِغ جٌٛؾٙحء ِإوىج أْ
جٌٍت ّ١فٛؾة ذّح قىظ ٚذأٔٗ ْ١كحْد أِٓ ٞإٚي ػ ّّح قىظ ِ ّْٙح وحْ ِٕظرٗٚ ،أْ وٌػح ضكطً ِىحٔسً ورٍ١زً ٌى ..ٗ٠ئٌم .لحٌْ ِغ" :جٌمظس جٌىحٍِس
جٌط ٌُ ٟضؼٍػٙح لٕٛجش جٌفطٕس" ػٍِٛ ٝلغ زنوبٍا اإلخباري ٚعرٌن ضورٌت "فٍطبوك" ،ػٍ ٝجٌٍجذؾ:
http://www.youtube.com/watch?v=4tCdT9cBhcI&feature=related
 ٖ1ضٛف١كِ ،ظىٌ ْرك يوًٍٖ٠ٚ .وٍ٘ح ضٛف١ك ف ٟشٙحوضٗ جٌّٓؿٍّس ضكص جُْ جإلفٍجؼ ػٓ جٌّؼطمٍٚ ،ٓ١جٌّمظٛو ذ ُٙأؽفحي جٌىطحذحش.
ٓٗ ضاناِ" ،ظىٌ ِٓإٚي :ضشىٌ ً١ؿٕس ٌٍطكم١ك ف ٟأقىجظ وٌػح ِٚكحْرس وً ِٓ ضػرص ِٓإ١ٌٚطٗ ذٙح"،ٕٓٔٔ/ٖ/ٕٓ ،
http://www.sana.sy/ara/336/2011/03/20/337555.htm
ٔٗ ْٛ٠ف أذ١ٌِٚ ٛسhttp://www.youtube.com/watch?v=PVgt-i8fVm8 ،
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طميقين في بيوتيما ،بينما كانت الطريقة "الدرعاوية" في الح ّل تستوجب اتّخاذ
األمن السياسي والمحافظ
ْ
ٍ
إجر ٍ
وتحول شعارات "الثأر" التي تتم عادةً خارج القانون إلى
ممموسة في حقّيما ،تُقنع األىالي بجديتيا،
اءات
ّ
ٍ
يصدقو قمبو ،وتستجيب لو مشاعره.
يحددىا القانون ،فالشعب بطبيعتو ال يثق إالّ بما ىو ممموس ّ
عقوبة ّ

اضطرابات ٕٓ آذار/مارس :اعتصام الجامع العمري أو "ميدان تحرير" درعا غير المنجز
تطورت حركة االحتجاجات إثر ذلك بشكل سريع ،وأخذت في ٕٓ آذار/مارس شكل اضطرابات وتظاىرات
ّ
تم فييا إضرام النار في مباني قصر العدل ،وازالة نصب الرئيس الراحل حافظ األسد( ،وىي المرة
شغب ّ

نصبو مثل ىذا العمل) ،وحرق بعض الشاحنات والسيارات المتوقّفة أمامو ،واضرام النار
المتين تحتكران االتصاالت في
وفي مباني
شركتي االتصاالت "سيرياتيل" و"ام.تي.ان" ْ
ْ

األولى التي يشيد
في ٍ
حكومي ٍة
مبان
ّ
المشغل الثالث قصةً شعبيةً سائرةً عن احتكار النخبة العميا من رجال
سورية ،وش ّكمت إعاقتيما لدخول
ّ
األعمال النافذين و"حمفائيم" في السمطة لمثروة .وتج ّدد وقوع الجرحى وسقط شييد واحد ،وضاقت المشافي
يتعود عمييا المتظاىرون ،ووقوع
عن استيعاب المصابين بسبب استخدام القنابل المسيمة لمدموع التي لم ّ
ٍ
عشر ٍ
حاالت محدودةً جداً،
فتحول (الجامع العمري) إلى مشفى ميداني عالج في الواقع
ات من الجرحى.
ّ
سياج شعبي حولو لمحيمولة دون
والى نقطة تمركز لمئات المتظاىرين بعد دعوة خطباء المساجد لتشكيل
ٍ

دخول سمطات األمن إليو وتوقيف بعض الجرحى .وبيذه الطريقة كانت الخيام قد نصبت في ساحة الجامع
(ٕٗ)
ٍ
أميمت السمطات حتى يوم الجمعة
الخمفية ،في تكرٍار
ّ
ّ
مصغ ٍر وبسيط لنموذج "ميدان التحرير" المصري  ،و ْ
ٕ٘ آذار/مارس ٕٔٔٓ لتمبية المطالب التي تم االتفاق عمييا بين وفد المواء اختيار وبين شيوخ درعا،
ٍ
وتم تشكيل ثبلث ٍ
تنظيم لبلعتصامات
شعبي ٍة (لجنة
لجان
ّ
يتم ذلكّ .
وجرى التيديد باستمرار االعتصام إن لم ّ
ٍ
تأمين لممؤن والطعام ،ولجنة من أجل المساعدة الطبية)(ٖٗ) ،لقيادة
واستقبال الضيوف والمتضامنين ،لجنة
عممية المواجيات المحتممة مع أجيزة األمن ،وبيذا الشكل بدأت الحركة االحتجاجية تكتسب أولى أشكاليا

ٍ
شباب من الفئات الوسطى.
المنظّمة ،ويبرز فييا دور القيادات التي تنتمي إلى

أي تماس خطر
في
يومي ٕٔ وٕٕ آذار/مارس ٕٔٔٓ ،كان الوضع ىادئاً تماماً في درعا ،ولم يحصل ّ
ْ
تي متر وبين المعتصمين باستثناء محاولة
بين قوات الجيش المحيطة بالجامع العمري عمى بعد قرابة مئ ْ
ردىا المعتصمون(ٗٗ).
بسيطة من قوات الجيش لخرق السياج البشري ّ
ٕٗ ِكحوغس شهظ١س أؾٍج٘ح جٌرحقع ِغ جٌىحضد ٚجٌٕحشؾ قٓ ٓ١جٌؼٛوجش ٓ١ٔ ٕٔ َٛ٠حْ/أذٍ ،ٕٓٔٔ ً٠لحٌْ قٛي جٌّحوز جإلنرحٌ٠س جٌركطس ِغ بً بً
ضً" ،جْطٍّجٌ جٌطٛضٍ فِ ٟىٕ٠س وٌػح":ٕٓٔٔ/ٖ/ٕٕ ،
http://www.bbc.co.uk/arabic/worldnews/2011/03/110322_syria_us.shtml
ٖٗ ٌٚلس نٍف١س ٌٍرحقع قُّز ِظطف ،ٝذحقع ف ٟجٌٍّوُ جٌؼٍذٌ ٟألذكحظ ٚوٌجْس جٌٓ١حْحش.
ٗٗ جٌّظىٌ ٔفٓٗ.
ِىجنٍس جٌش١م أقّى جٌظ١حطٕس ئِحَ جٌؿحِغ جٌؼٍّ ٞف ٕٕ ٟآيجٌِ/حٌِ ٕٔٔٓ فٔ ٟشٍز أنرحٌ لٕحز جٌؼٍذ١س،
www.youtube.com/watch?v=lVNzMMdA43g
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المتخيل في
بين القوة المّينة والقوة القاسية :حدود الواقعي و
ّ
نظرية "المؤامرة"
طرف يؤمن بأساليب
يبدو أن منطق األحداث يسمح باستنتاج أنو قد كان ىناك في القيادة السورية "الفعمية"
ٌ
المينة" والتسوية السياسية بالتفاىم مع وجياء درعا ،وح ّل "المشكمة" بالطريقة الدرعاوية ،مقابل طرف
"القوة ّ

تم التفاىم عمييا في اجتماعات
ّ
قوي يمثّل قوةً "شرسةً" و "ضاربةً" اعترض عمى تمبية المطالب التي ّ
أن ذلك
اختيار-الصياصنة،
وتمسك برفض االستجابة لممطالب قبل ّ
فض اعتصام الجامع العمري بدعوى ّ
ّ
فأخر ىذا الطرف إقالة محافظ
يقوض ىيبة السمطة،
ويشجع "المتآمرين" عمى تجذير مطالبيم ورْفع سقفياّ .
ّ
ّ
وتمسك بعدم اإلفراج عن األطفال
درعا لمدة أسبوٍع تقريباً ،كما حال دون توقيف رئيس فرع األمن السياسي،
ّ

الموقوفين ،ناسجاً نظرية "المؤامرة".

خطة مؤامر ٍ
ٍ
اتية كبرى لتحويل درعا
أن ما يحصل في درعا ليس إالّ جزءاً من
دار بالفعل تقدير موقف عن ّ
ٍ
أن إقامة
إلى بنغازي سورية ،وتشكيل
مجمس انتقالي فييا بقيادة نائب الرئيس السابق عبد الحميم ّ
خدام ،و ّ
ي جزٌء من ىذه المؤامرة(٘ٗ).
المشفى الميداني في الجامع العمر ّ

صنع القرار منذ المحظة األولى عن خطأ قراءتيا لؤلحداث ،لكن تصريح المعارض السوري
وكشفت دائرة ْ
بتورط عناصر "حزب اهلل" في يوم  ٔٛآذار/مارس ٕٔٔٓ في قمع المتظاىرين السمميين
مأمون الحمصي ّ
بغض النظر عن مدى قصده لذلك ،أو محاولتو العمل منذ
األمني،
ّ
ّ
الصراع
لممتظاىرين والتركيب ّ
السنوي لبعضيم في إطار توجيو ّ

"ىدية السماء" لجماعة الح ّل
جاء بمثابة ّ
السني
البداية الستغبلل زخم التركيب
ّ
ٍ
ٍ
إقميمية تتّصل بتغيير تموضع سورية االستراتيجي في صراعات اإلقميم( .)ٗٙلكن
معادالت
المندلع صوب
شعار ٍ
ٍ
ٍ
ومقبول منيا،
سائد في التظاىرات
سيتحول بعد فترٍة من التطور إلى
ضد حزب اهلل وايران
ىذا الشعار ّ
ّ
كثير من المتظاىرين في انتشاره ،وىو "النكاية" بالنظام ك ٍ
أساسياً بالنسبة إلى ٍ
طائفي ٍة"،
ـ"كناية
وسيمعب دو اًر
ّ
ّ
٘ٗ
ش أؾٍج٘ح جٌرحقع ِغ
لظس نطس نىجَ جٌّفطٍػس ف ٟضك ً٠ٛوٌػح ئٌ ٝذٕغحَ ٞوّح ذٕص جألؾُٙز جألِٕ١س ضمىٍ٠جضٙح جالْطرحل١س ٌٙحِٓ ،طّىز ِٓ قٛجٌج ٍ
ً
ذؼغ جٌّمٍذ ٓ١ؾىج ِٓ جٌكٍمس جٌؼٍ١ح ف ًٖ٘ ٟجألؾُٙزٚ .ف ٟجٌٛجلغ ضُ ضك ً٠ٛجٌؿحِغ جٌؼٍّ ٞف ٔ2 ٟآيجٌِ/حٌِ ٕٔٔٓ ئٌِ ٝشف١ِ ٝىجٔ ٟذٓرد ِٕغ
جٌؼّ١ى ػحؽف ٔؿ١د ٌت ّ١فٍع جألِٓ جٌٓ١حْ١ْ ٟحٌجش جإلْؼحف ِٓ ٔمً جٌؿٍق ٝئٌ ٝجٌّشحف ،ٟفط ُّ ضؿ ُ١ٙجٌّشف ٝجٌؼٍّْٛ٠( ٞف أذ١ٌِٚ ٛس،
http://www.youtube.com/watch?v=PVgt-i8fVm8
 ٗٙجض ُٙجٌّؼحٌع جٌِٓ ٌٞٛأِ ْٛجٌكّظ ٟفِ ٟىجنٍ ٍس ٌٗ فٔ ٟشٍز أنرحٌ لٕحز "جٌؼٍذ١س" ف ٕٓ ٟآيجٌِ/حٌِ ٕٔٔٓ "أٌٛفح ً ِٓ قُخ هللا ذىنٛي ؾحِغ
ذٕ ٟأِّ١س جٌىر ٍ١ذىِشكٚ ،ل١حِ ُٙذؼٍخ جٌّظٍٚ ٓ١جالػطىجء ػٍ ُٙ١ذحٌٓىحوِّ ،ٓ١ح أو ٜئٌٚ ٝلٛع ػشٍجش جٌشٙىجء ٚجٌؿٍقٝ؛ ٚأْ ذؼغ جٌؿٍقٝ
وحٔٛج ٌرٕحٔ( .ٓ١١فّح جًٌ ٞؾحء ذٍرٕحٔ ٓ١١ئٌ ٝجٌؿحِغ؟) ٚأوى ػٍ" ٝطىل١س" ِح ٠مٚ ٌٗٛأٔٗ ٌ٠ ِّٓ ّ١طىٍّ" ْٛوالِحً" ف" ٗ١ضؿٓ أ ٚجفطٍجء"ٚ .وحْ وً ِح
ضكىظ ػٕٗ جٌكّظِ ٟهطٍمح ً ذظٌٛز ضح ِّ ٍس ػٓ جٌٛجلغ .لحٌْ ِغhttp://www.youtube.com/watch?v=9mtv0dx7KJc :
ذّٕ١ح وحْ ِح قىظ ف ٟضش١١غ شٙىجء وٌػح لٍ٠رح ً ِّح ٚ ٚ :ٍٟ٠ؾٗ ً٘ج جٌشؼحٌ ذؼٍّ١س ضط٠ٛك شحٌن فٙ١ح ػىو ِٓ جٌفحػٍ١حشٚ ،وحْ ف ٟػىجوُ٘ ل١حو ٛ٠قُخ
جالضكحو جالشطٍجو ٟجٌؼٍذ ٟجٌىّ٠مٍجؽ ٟجٌّؼحٌع جًٌ٠ ٞطّ ُ١فٍػٗ ف ٟوٌػح ذمٛز ٔٓر١س ذحٌم١حِ ئٌ ٝقؿُ جٌم ٜٛجٌٓ١حْ١سٚ ،جػطمً ذؼغ لحوضٗ فٟ
ْ١حق قٍّس جالػطمحالشِ( ،محذٍس جٌرحقع ِغ ٌؾحء جٌٕحطٍ) ذّٕ١ح ٠ش ٍ١آنٍ ْٚئٌ ٝأْ ً٘ج جٌشؼحٌ وحْ لى أؽٍك ػف٠ٛح ً ذشىً ِكىٚو ٚػحذٍ ذٓرد جٌٍرحِ
جألْٛو ٌّفحٌَ قٍِ جٌٕظحَ ،فحػطرٍ ٖٚػٓ ض- ٌٛٙأْٛ ٚء ٔ١س أ ٚقحٌس جٔفؼحيٌ -رحِ "جٌكٍِ جٌػِ ."ٌٞٛكحوغس ْرك يوٍ٘ح ِغ قٓ ٓ١جٌؼٛوجش
(ِكحوغس جٌرحقع فٓ١ٔ ٖٔ ٟحْ/أذٍِ ً٠غ قٓ ٓ١جٌؼٛوجش ٕٔٔٓ).
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وليس بالضرورة "العداء" لـ"حزب اهلل" ،فقبل ثبلث سنوات فقط كان "حزب اهلل" يمثّل قدوةً لدى الشعب
شيء خطير يدفع الشعب السوري لتغيير ذلك سوى المواجية مع
السوري في مواجية إسرائيل .ولم يحدث
ٌ
أي مشروع تشييعي تبشيري ٍ
مثير يسمح بتبرير ذلك( .)ٗٚلكن عممية
النظام ،كما أنو ليس ىناك في سورية ّ

تستمد مصدرىا بالنسبة
الدمج بين العداء لمنظام ،ولمنظام األمني تحديداً وبين العداء لحزب اهلل وايران كانت
ّ
ضد الشيعة عموماً،
الدعوي
السمفي
الضخ
رددت ىذا الشعار من حقيقة
الخميجي الكثيف ّ
ّ
إلى البيئات التي ّ
ّ
ّ
ّ
()ٗٛ
فسر التحالف االستراتيجي
وتركيز ىذا
ّ
الضخ عمى ما سمي سمفياً بـ"التحالف الشيعي-النصيري" الذي ّ
العسكري والتقني والسياسي السوري-اإليراني حول الصراع مع إسرائيل بمفردات التحالف الفئوي الطائفي
الضيقة .ويمثل ذلك تعبي اًر عن نمط الوعي الزائف أو المقموب الذي يظير ىنا في ٍ
محدٍد في صورة
شكل ّ
ٍ
مشحون طائفياً.
وعي

لقد كانت ىذه "المؤامرة" المنظومية نتاج تقدير موقف افتراضي واستباقي ليس في عناصره الفعمية
ٍ
حصة تبقى حتى ذلك الوقت في إطار
حصة صغيرٍة من الحقيقة ،وىي ّ
الموضوعية التي ال تدعمو سوى ّ
الحصة األكبر في التقدير ،وبناء سيناريو
الحصة وجعميا
تم تكبير ىذه
ّ
ّ
"الخطة" وليس التنفيذ الفرعي ،ولكن ّ

الحصة في انكشاف مجريات االتصاالت السرّية التي أجراىا
"المؤامرة" عمى أساسيا .وتتكثّف حدود ىذه
ّ
ممن وجدوا أنفسيم منخرطين في معركة "ثأر" مع النظام حول
بعض رجال األعمال السوريين في الخارج ّ

اع أبعد باالستعداد لتمويل وتسميح
مصالح انتُزعت منيم لصالح شبكة رجل األعمال رامي مخموف ،أو لدو ٍ
كافة الحركات من الرقة إلى درعا ،أو ال تربطيم مصالح اقتصادية عضوية مع شبكة رجال األعمال الجدد
ٍ
شبكات محترفة قادرة عمى
المقربة من مراكز القرار في سورية .وكان ليؤالء عمى ما يبدو عبلقات مع
ّ
()ٜٗ
أن بعض المحسوبين عمى
إيصال السبلح إلى النقطة المختارة في سورية ،وتسميميا في الميدان  .ويبدو ّ

تيار المستقبل الذي ُيعتبر من أكثر التيارات المبنانية اختراقاً في لبنان قد دخموا في خطّ ىذه الصفقات(ٓ٘).

 ٗ7جٌكم١مس أْ ْ٠ٌٛس شٙىش ٔشحؽ ٓ١ضرش ٓ١٠ٍ١أ ٚوػ ٓ١٠ٛأٌّٙٚح ش١ؼٚ ٟجٌػحّٔ٘ٚ ٟحذٚ ،ٟلى ضٍوُ جٌٕشحؽ جألٚي ف ٟأْٚحؽ جٌطحتفس جٌؼٍ٠ٛس أوػٍ ِ ّّح
جٔطشٍ ف ٟجألْٚحؽ جٌٕٓ١س ،ذّٕ١ح ضٍ ّوُ جٌػحٔ ٟف ٟػىز ِٕحؽك أذٍَ٘ح جٌٍّٓ١س.
 ٗ2لحٌْ ِػالً ِغ قٍمحش "جٌطكحٌف جٌش١ؼ-ٟجٌٕظ "ٍٞ١ػٍِٛ ٝلغ جٌش١م ِكّى ٍْ ٓ٠َ ٌٚجٌؼحذى:ٓ٠
http://www.surour.net/index.php?group=view&gid=6&rid=833
ِ ٗ1محذٍس شهظ١س أؾٍج٘ح جٌرحقع ِغ جٌىوط١٘ ٌٛػُ ِّٕحع ٌت ّ١جٌٍؿٕس جٌؼٍذ١س ٌكمٛق جإلٔٓحْ ذرحٌ ّ٠ف ٖٓ ٟضّ ٕٓٔٔ ٛ١ٌٛ٠/َٛذحٌىٚقس.
ٓ٘ وشف جٌّؼحٌع جٌٓ ٌٞٛجٌرحٌَ ٚجٌٕش١ؾ ٘١ػُ ِّٕحع ػٓ ؾُء ِٓ ًٖ٘ جالضظحالش ػٍٕ١ح ً ف ٖٔ ٟآيجٌِ/حٌِ ِٕٔٔٓ ،طك ّىغح ً ػٍ ٝجٌّأل ػٓ ضٍمٗ١
ش ٌُ ٠ؼٕٙ١ح فً٘ ٟج جٌكى٠عٌٚ .فؼٗ ٌٙح .قٛي ضظٍ٠ف ِٕحع ّ٠ىٓ جٌٍؾٛع
غالظ ٍِجش ٍػٍٚػح ً ذطٍٓ١ف جٌكٍوحش ِٓ "جٌٍلس ئٌ ٝوٌػح" ِٓ لرً ؾٙح ٍ
ئٌٌ ٝجذؾ لٕحز جٌؿٍُ٠ز:
http://www.googleusercontent.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DDLJspk3E
1Wc%26feature%3Dplayer_embedded&h=7e7e4
ٚئَجء جٌضرحن ٔحشط ٟجٌّؼحٌػس جٌٓ٠ٌٛس ف ٟجٌىجنً ذفؼً ً٘ج جٌطظٍ٠ف٠َٚ ،حوز جٌؼغٛؽ ػٍ ٗ١ذىشف ًٖ٘ جٌؿٙحش ،أفظف ِٕحع ػٓ أْ ئقىج٘ح وحٔص
ِٓ ؾٙس ٌرٕحٔ١سٚ ،أْ غّس ِٓ ٠طٍمٌ ٝجضرحً ش٠ٍٙح ً ِٓ جٌكٍ ٍٞ٠ف ٟجٌىجنً جٌٓ"ٌٞٛ
www.almanar.com.lb/articletoword.php?nm...eid=31233...0
ٚق ّىو ِٕحع جٌؿٙحش جٌطّٙٙ٠ ٟح أٍِ جٌطٍٓ١ف ذؿٙحش أٍِ١و١س أٌٙ ْٚح ػاللس ذحإلوجٌز جألٍِ٠ى١سٚ .ؾٙحش ٌرٕحٔ١س ضٍمص ػٍذحش لحْ١س ْ١حْ١ح ً ِٓ جٌٕظحَ
جٌِٓ ٌٞٛإنٍجًٚ ،ذرؼغ جًٌ ٓ٠ؾّؼٛج غٍٚجش ف ٟجٌّٙؿٍ  ٌُٙٚأقمحو ٚغحٌجش  ّ١ٌٚػٕىُ٘ لؼ١س أ ٌُٙ ٚػاللس ِٓ لٍ٠د أ ٚذؼ١ى ذحٌٛػغ جٌىجنٍٟ
جٌٓٚ .ٌٞٛقٛي ػاللس ذؼغ جألؽٍجف جٌٍرٕحٔ١س ذّح ٠ؿٍ ٞف٠ٌْٛ ٟس ،طٍّـ ِٕحع ذأْ غّس ِٓ ٠طٍمٍِ ٝضرح ً ف ٟآنٍ جٌشٌ( ِٓ ٍٙت ّ١قىِٛس ضظٍ٠ف
جألػّحي جٌٍرٕحٔ١س) ْؼى جٌكٍ١ٌ ٍٞ٠طكىظ ػٓ قُخ هللا أوػٍ ِّح ٠طكىظ ػٓ جٌشؼد جٌِّٓ ."ٌٞٛح الشه ف ٗ١أْ ضىجػ١حش لظس جغط١حي جٌكٍٍٞ٠
ٚجٌّكىّس جٌى١ٌٚس ف َِٓ ٟضمحٌ ّ١ٍ١ِ ٍ٠لى ضٍؾّص ذىػُ أؾُٙز جٌّٓطمرً ِحٌ١ح ً ٌرؼغ شهظ١حش جٌّؼحٌػس جٌٓ٠ٌٛس ف" ٟئػالْ وِشك"  ّ١ٌٚوٍ،ُٙ
ٚضٓ ً١ٙئلحِطٚ ،ُٙضٔ ٌٟٛفمحضٚ ،ُٙضمى ُ٠ذؼغ جٌهىِحش ذأشىحي شط ٌُٙ ٝف ٟئؽحٌ جالْطمطحخ ِغ جٌكىُ ف ٟوِشك (غٍّز قٛجٌجش ِغ جٌىوطٌ ٌٛػٛجْ
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ٍ
"جميرة" الحريقة في  ٔٚشباط/فبراير ٕٔٔٓ
وكان بعضيم قد بحث بك ّل الوسائل عن خيط ما يربط بين ْ
خدام ،ورفض استبعاد دور تمك المؤامرات في ما حدث .ويتّسق ذلك مع جوىر المنطق
وبين مؤامرات ّ
ٍ
"حدث ٍ
أن التربية األمنية تُنتج
ك ،وقراءة كل
األمني السوري في الش ّ
جمل" بمنظور "المؤامرة" الخارجية ،ذلك ّ

اليومي يرى في ك ّل شيء "مؤامرة" ،وأن
عالميم
بطبيعتيا منطقاً تفكيرياً لدى المحترفين الذين يش ّكل األمن َ
ّ
أن الحياة ليست إالّ عبارة عن "مؤامرة" .وىذا المنطق عمى مستوى البنية
"سوء
ّ
الظن من حسن الفطن" ،و ّ

أن
اليومي
جزٌء من عالم المحترفين الكبار الذين ينظرون إلى العالم من منظور عالميم
الميني .ومثل ذلك ّ
ّ
ّ
"الحياة مفاوضات" لمن تش ّكل المفاوضات الجزء المييمن عمى حياتو اليومية ،أو "الحياة مصالح" لمن
يش ّكل عالم األعمال عالمو اليومي.

اقتحام الجامع العمري :خطيئة الم ّغام
ٍ
ٍ
متأخر جداً في الواقع بالقياس إلى تسارع وتيرة األحداث -في
بشكل
ما كاد الرئيس السوري يصدر -لكن
ٍ
كمحافظ لمدينة درعا(ٔ٘)"،
ٕٕ آذار/مارس المرسوم رقم (ٕٓٔ) القاضي "بإعفاء فيصل كمثوم من ميامو

القوة العسكرية التي تحيط بالمسجد العمري إنذا ًار لمن تبقّى من معتصمين ،يناىز عددىم نحو
حتى ّ
وجيت ّ
ٍ
الخمفية ،لتفكيك الخيام المنصوبة ،واخبلء الجامع فو اًر(ٕ٘) .كان ما حدث
معتصم في ساحة الجامع
خمسمئة
ّ
في اليوم نفسو ىو وقف زحف أىالي مدينة داعل لمتضامن مع أىل درعا بالصبلة في الجامع العمري ،فقتل

(ٖ٘)
بالقوة بعدم وفاء وجياء درعا
عمى الفور ثبلثة متظاىرين  .وصيغت الذريعة األساسية ّ
لفض االعتصام ّ
بوعدىم بتفكيك نقاط االعتصام ،وعودة اليدوء إلى المدينة مقابل انسحاب القوى األمنية من المدينة .لكن
ساعة ،وكانت الميمة غير و ٍ
ٍ
اقعية .وفي فجر يوم األربعاء
القوة لم تعط المعتصمين أكثر من ميمة ربع
ىذه ّ
وتجدد سيناريو القتمى
ٖٕ آذار/مارس ،ىاجمت ىذه القوة المعتصمين ،واستخدمت من جديد القوة المفرطة،
ّ
ٍ
ٍ
ي جزءاً من
تمت استثارة
ّ
الذاتية اإلسبلمية التي اعتبرت ضرب الجامع العمر ّ
والجرحى ،وبضربة واحدة ّ
ٍ
ٍ
تمت لقطع الطريق أمام تمبية
مجرد
سياسة ّ
ّ
عممية عسكرّية .ويبدو ّ
ضد اإلسبلم وليس ّ
أن عممية اليجوم قد ّ
تم االتفاق عمييا بين شيوخ درعا وبين المواء اختيار ،والتي كان المعتصمون في المسجد
المطالب التي ّ

جٌٓ١ى ِٓطشحٌ جٌٍت ّ١جٌٍرٕحْٔ ٟؼى جٌكٍِٛ٠ ٍٞ٠ثً)ٚ .لى ظٍص ل ٜٛجٌّؼحٌػس ِطشىىس فِ ٟح يوٍٖ ِّٕحع ِؼطرٍزً أٔٗ لى طىٌ ِٕٗ٠ ٌُٚ ،طأوى ِٓ أٞ
ؽٍف آنٍ (ٍِجٍْس ف ٙ ٟضٌّ ِٓ ٛ١ٌٛ٠/َٛؾحء جٌٕحطٍ ِغ جٌرحقع).
ٍ
ٔ٘ جٌّظىٌ جألطٍْ ٟحٔح ،جٌٛؽٓ أ ْٚال :ٓ٠هرضوم بإقالت هحافظ درعا،ٕٓٔٔ/ٖ/ٕٕ ،
http://www.alwatanonline.com/local_news.php?id=5778
أ ِّح ٌؿٕس جٌطكم١ك ف ٟأقىجظ وٌػح فطأنٍ ضشىٍٙ١ح ئٌ ٝأٚجنٍ آيجٌِ/حٌِٚ ،وحْ ػٍّٙح ذط١ثحًٌ ،ىٓ جٌرؾء جألشى جًٌ٠ ٞؼرٍّ ػٓ جٌضفحع ق ّىز جٌهالف
ش ٌٛٙذؼؼٙح.
جٌىجنٍ ٟف ٟجٌم١حوز جٌٓ٠ٌٛس جٌؼٍ١ح وحْ ف ٟػٍّ١س ٔشٍ لٍجٌجضٙح ،جٌطٕ٠ ٌُ ٟشٍ ئال ذؼى
ٍ
ٕ٘ جْطّى جٌرحقع ِؼٍِٛحضٗ قٛي ٔظد جٌه١حَ ف ٟجٌؿحِغ جٌؼٍّٚ ٞفْ ٟحقطٗ جٌهٍف١س ٚضمى ٍ٠ضمٍ٠رٌ ٟؼىو ِٓ ضرم ِٓ ٝجٌّؼطظّٚ ،ٓ١ئًٔجٌُ٘ ذانالء
جٌؿحِغ نالي ٌذغ ْحػس ِٓ ،جألْطحي قٓ ٓ١جٌؼٛوجش فِ ٟكحوغ ٍس شهظٍ ١س ٓ١ٔ ٕٔ َٛ٠حْ/أذٍ.ٕٓٔٔ ً٠
ٖ٘ ػرى جٌكّ١ى ضٛف١كِ( ،محذٍس) ِظىٌ ْرك يوٍٖ.
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ميددين بمواصمة االعتصام إن لم تتم
ينتظرون استجابة السمطات بتمبيتيا قبل يوم الجمعة ٕ٘ آذار/مارسّ ،
االستجابة ليا(ٗ٘).
وفد رسمي جديد برئاسة المواء ىشام اختيار رئيس مكتب األمن القومي في القيادة القُطرّية،
إثر ذلك ،التقى ٌ
تضمنت
بثبلثين شخصيةً ذات مكانة اجتماعية وثقافية في المدينة ،واالستماع مجدداً إلى مطالبيم ،التي
ّ
مسافة معي ٍ
ٍ
نة من الحدود،
المطالب الوطنية الديمقراطية العامة ،والغاء مرسوم منع االتّجار باألرض عمى
ّ
مجموعات مسمّ ٍ
ٍ
حة ،والعمل عمى تحقيق
واالحتجاج عمى اتّيام المعتصمين في (الجامع العمري) بتكوين
مجموعة مسمّ ٍ
ٍ
حة إليو بعد قياميا بيجوم
اج عام(٘٘) .وكانت السمطة قد ّبررت اقتحاميا لمجامع بمجوء
انفر ٍ
حة منزر ٍ
مجموعات مسمّ ٍ
ٍ
ٍ
مسمّح عمى سيارة إسعاف( .)٘ٙوكانت ىذه أول رو ٍ
عة في أوساط
رسمية عن
اية
ّ
المندسين" الذين اتيموا بالوقوف خمف
تطور الحديث عن " ّ
المتظاىرين والمعتصمين .وفي ىذه المحظات ّ
"مندسين مسمّحين" بين المتظاىرين ،وفي
حوادث "الشغب" في  ٔٛآذار/مارس ٕٔٔٓ إلى الحديث عن
ّ

ميزت المستشارة الرئاسية بثينة شعبان بين "التظاىر السممي" واألعمال
اليوم التالي القتحام الجامع العمري ّ
ٍ
أسمحة"(.)٘ٚ
حولت "الجامع العمري" إلى "مخزن
المسمّحة،
ّ
وتحدثت عن أن "ىناك حركةً مسمّحةً في درعا"ّ ،
ي "نظرية االنقسام" في القيادة السياسية-
ّ
عززت زيارة الوفد األمني-السياسي بعد اليجوم عمى الجامع العمر ّ
األمنية البيروقراطية العميا حول كيفية التعاطي مع أزمة درعا ،بين كل من توجييات الرئيس بتيدئة الوضع

الحي (أسموب القوة
القوة الناعمة) وبين من يوتّره بأسموب الحسم والرصاص
بالطرق الحوارية (أسموب ّ
ّ
اع منو
القاسية) ،وبين األمر بعدم إطبلق الرصاص عمى المتظاىرين وبين إطبلقو وليس مجرد استخدام أنو ٍ
غير ٍ
قاتمة .وأعادت إلى التقديرات ٍ -
بشكل ما -انقساماً سابقاً في القيادة السورية في العام ٓ ٜٔٛإبان

األيام بين جناح "الحوار
المواجية بين السمطة وجماعة اإلخوان المسممين ،بين ما يمكن تسميتو بمغة تمك ّ
ٍ
بشكل أدق جناح "المصالحة الوطنية" بقيادة عبد اهلل األحمر وبين جناح "الحسم الثوري"
الوطني" أو
(االستئصالي) بقيادة رفعت األسد حول التعامل مع أزمة الثمانينيات()٘ٛ؛ والتي انتصر فييا خطّ رفعت

ٗ٘ ِىجنٍس جٌش١م أقّى جٌظ١حطٕس ئِحَ جٌؿحِغ جٌؼٍّ ٞف ٕٕ ٟآيجٌِ/حٌِ ٕٔٔٓ ٌٕشٍز أنرحٌ لٕحز جٌؼٍذ١سِ( ،ظىٌ ّْحػ ّ:ٟ
www.youtube.com/watch?v=lVNzMMdA43g
٘٘ ٌُ ٠ؼٍٓ ٌّْ١ح ً ػٓ ً٘ج جٌٍمحءِ .كحوغس فٓ١ٔ ٖٔ ٟحْ/أذٍِ ٕٓٔٔ ً٠غ قٓ ٓ١جٌؼٛوجش جْطٕحوجً ئٌِ ٝمحذٍس ِغ ذؼغ أػؼحء جٌٛفى جألٍ٘.ٟ
 ٘ٙيوٍ جٌر١حْ جٌٍّْ ٟجًٌ ٞذػّطٗ ٚوحٌس "ْحٔح" أْ "جٌؼظحذس جٌٍّٓكس" جٌط٘ ٟحؾّص ْ١حٌز جإلْؼحفِّ ،ح "أ ّو ٜئٌ ٝجْطشٙحو ؽر١د ِٓٚؼف ْٚحتك
جٌٓ١حٌز" وّح أؽٍمص جٌٕحٌ ػٍ١ْ ٝحٌز ئْؼحف أنٍ ٜف ٟوٌػح جٌرٍى ،لى "لحِص ذطهُ ٓ٠أٍْكس ٚينٍ١ز ف ٟجٌّٓؿى جٌؼٍّٚ ٞجْطهىِص أؽفحالً جنططفطُٙ
ِٓ ػحتالض ُٙوىٌٚع ذشٍ٠س"ٚ .جض ُٙجٌر١حْ ًٖ٘ "جٌؼظحذس" ذـ"ضٍ٠ٚغ ْىحْ جٌّٕحَي جٌّؿحٌٚز ٌٍّٓؿى جٌؼٍّ ٞذحقطالٌٙح ًٖ٘ جٌّٕحَي ٚجْطهىجِٙح
إلؽالق جٌٕحٌ ػٍ ٝجٌّحٌز ٚجٌمحوٌٍِ ٓ١ظالزٚ .لى ضظىش ل ٜٛجألِٓ ألفٍجو جٌؼظحذس جٌٍّٓكس ٚلحِص ذّالقمطٌ ُٙطمىٌٍ ُّٙ٠ؼىجٌس"ٚ .ض ُّ جضٙحَ ؾّحػس
جإلنٛجْ جٌٍّّٓ ٓ١ف ًٖ٘ ٟجٌمؼ١سٚ ،ػٍع جٌطٍفُ ْٛ٠جٌٓ ٌٞٛطٌٛجً ػٓ "جألٍْكس ٚجًٌنحتٍ ٚجألِٛجي جٌط ٟنُٔطٙح جٌؼظحذس جٌٍّٓكس ف ٟجٌّٓؿى
جٌؼٍّٚ ."ٞأظ ٍٙشٍ٠ؾ جٌظ ٌٛأٍْكس ،ذٕٙ١ح ِٓىْحش ٚذٕحوق والشٕ١ىٛف ٚطٕحو٠ك ضكط ٞٛلٕحذً ٠ى٠ٚس ٚينحتٍ ِٚرٍغح ً ِٓ جٌّحي.
زٌاد حٍذر" ،لطٍ ٝؾىو ف ٟوٌػح ٚط١ٌّْ ٌٛس ألٍْكس ٚأِٛجي"،ٕٓٔٔ/ٖ/ٕٗ ،
http://www.assafir.com/Article.aspx?EditionID=1805&ChannelID=42425&ArticleID=2693
٘7جٌّظىٌ جٌٓحذك.
ٌ ٘2الؽالع ػٍِ ٝؼٍِٛحش أْٚغِٚ ،ؼٍفس ْ١حلحضٙح ّ٠ىٓ جٌؼٛوز ئٌِ :ٝكّى ؾّحي ذحٌٚش ،فً :األحساب والحركاث والجواعاث اإلضالهٍت ،ضكٍ:ٍ٠
ؾّحي ذحٌٚش ٚف١ظً وٌجؼ (،وِشك ،جٌٍّوُ جٌؼٍذٌٍ ٟىٌجْحش جالْطٍجض١ؿ١س ،)ٔ111 ،صٓ .ٕ1ٔ-ٕ1وحْ جٌرحقع شح٘ىجً ف ٟآًٔجن ػٍ ٝيٌه،
ٚؽٍـ جألقٍّ ف ٟجٌٛجلغ جألٍِ ف ٟط١غسِ" :ح وِٕح ٔطٍـ جٌّظحٌكس جٌٛؽٕ١س وجنً جٌكُخ ،فٍّحيج ال ٔطٍقٙح نحٌؼ جٌكُخ؟"٠ٚ ،ىشف ً٘ج جٌطٍـ
ػٓ ػٛ١خ ذٕ٠ٛ١س ؾٍٓ ّ١س ضش ٍ١ئٌ ٝجٌفؿٛز ذ ٓ١جأل٠ىٌٛٛ٠ؾ١ح ٚجٌٛجلغ جٌكم١مٌ ٟالضؿح٘حش ف ٟجٌكُخ جًٌّٔ ٞص ف ٗ١ضٍه جٌفطٍز ػمٍ١حش ِٕحؽم١س٠ ،ؼطرٍ
ِّػٍ٘ٛح أٔفِّٓ ُٙػٌٍٙ ٓ ١ح فٛٔ ٟع ِٓ ضؼحِٕ١حش قُذ١س ِٕحؽم١س ٌطٍض١د جٌؼاللحش جٌُذحتٕ١س.
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األسد بدءاً من تموز/يوليو ٓ ،ٜٔٛباقتحام سجن تدمر وتصفية ك ّل من ىو مسجون وموقوف فيو من
اإلسبلميين.

ي :انقسام المؤسسة العممائية السورية
ما بعد الجامع العمر ّ
السيما من المتصوفة .وتعتبر
كانت الوىابية طيمة التاريخ السوري الحديث دعوة محاصرةً بقوٍة في سورية ،و ّ
عزز األلباني الوىابية من باب
في الوسط اإلسبلمي "تيمةً" تجمب عمى صاحبيا العزل والتطويق .وقد ّ

وكون حمقات نشطة لو في كل من حمب ودمشق ،بينما الوىابية فقو وعقيدة .وقد اصطدم التغمغل
الحديثّ ،
الوىابي بصخرة البوطي.
لقد برز التيار السمفي في تشكيل األحداث ودفعيا .وسرعان ما تخمّت جماعة سرور عن منيجيا الدعوي
إبان احتدام المواجية بين جماعة اإلخوان المسممين وبين السمطة ( ،)ٜٖٔٛ-ٜٔٚٙوانخرطت في

العمميات .وقد مثّل سرور الذي كان عضواً في جماعة اإلخوان المسممين السورية ما يمكن تسميتو بالسمفية
ّ
السبعينيات إلى
تطورت في النصف الثاني من
ّ
اإلخوانية السورية ،وسبق أن حمل تياره اسم "السرورّية" التي ّ
ٍ
يومئذ عن كل من المنيجين اإلخواني والسمفي التقميديين ،بمزجيا المبكر بين فكر
جيادي ٍة اختمفت
"سمفي ٍة
ّ
ّ
السمفي الصارم من المخالفين لمسنة من الفرق
ك ّل من ابن تيمية وسيد قطب" ،فأخذت "من ابن تيمية موقفو ّ
أما سيد قطب فأخذت منو
والمذاىب األخرى مثل الشيعة ،وبالتالي
ّ
استمدت منو "المضمون العقائدي"؛ ّ
ثوريتو ،وتأويمو الجيادي لمحاكمية المودودية(.)ٜ٘

عدة مدن سورية
بعد يومين من اقتحام الجامع العمري كانت نقطة الزيت قد اتّسعت بألسنتيا الممتيبة في ّ
السني ،إذ
مطورةً
وحساسةً في الفضاء االجتماعي-السياسي السوري ّ
ّ
مكتسبةً ىذه المرة أبعاداً أيديولوجيةً ّ
السمفية الراديكالية ،بعدم
السمفية السورية من محاولة ضبط نزعات الشبيبة
العامة لمحركة
تحولت السياسة
ّ
ّ
ّ
ّ

شرعنة ذلك ،والتحريض عميو .وترتّب عمى ذلك انقسام المؤسسة
شرعنة الخروج عمى الحكم في سورية إلى ْ
ْ
ٍ
ومعارض ليا ،إذ دعا ك ّل من الشيخ
مؤيٍد
المشيخية أو
الفئة
"العممائية" في ميدان حركة االحتجاجات بين ّ
ّ
ّ
النقشبندية إلى التظاىر و"النفير" و"الخروج" في يوم الجمعة ٕ٘
نوي(ٓ )ٙشيخ الطريقة
ّ
مرشد معشوق الخز ّ

آذار/مارس ٕٔٔٓ إلسقاط النظام ،وتخصيص الدعوة لطبلّب العموم الشرعية وخطباء المساجد لقيادة
 ٍٜ٠ ٘1جٌش١م ٍْ ٌٚأْ جُْ ؽحٌٍٓ٠ٌٚس" جًٌ ٞأؽٍك ػٍ ٝض١حٌ "جٌٍٓف١س جإلنٛجٔ١س" أ" ٚجإلنٛجٔ١س جٌٍٓف١س" ٌ ّ١ئال جّْح ً جططالق١ح ً ٌٍطىجٚي ٚجٌطٓ،ً١ٙ
 ِٓٚأؾً ٚطف ً٘ج جٌّطكٛي جٌؿى٠ى ف ٟجٌؼًّ جإلْالِ ٟجٌكٍو .ٟلحٌْ ِغ ِشحٌ ٞجًٌج٠ى ،ٞؽّح ٘ ٟلظس جٌط١حٌ جٌٍٓ ،"ٌٞٚطك١فس الشرق
األوضط ٕ2 ،ضشٍ ٓ٠جألٚي/أوطٛذٍ ٕٗٓٓ .جٌٍجذؾhttp://www.aawsat.com/details.asp?article=262726&issueno=9466 :
ظٍٚف غحِؼ ٍسٚ ،جض ُٙأذٕحؤٖ جٌٍٓطس ذطىذٍ١
ٓ ٛ٘ ٙجذٓ جٌش١م ِؼشٛق جٌهُٔ ، ّٞٛش١م جٌطٍ٠مس جٌٕمشرٕىّ٠س جًٌ ٞلطً ف ٟجٌؼحَ ٕٗٓٓ ف٠ٌْٛ ٟس فٟ
ٍ
ػٍّ١س جنططحفٗ ٚجغط١حٌٗ ،ذّٕ١ح ٌ ّؾف ػىز شٛ١ل جٌطمِ ٝؼ ُٙجٌرحقع ٠ٚؼٍف ْٛضٍو١رس جٌطٍ٠مس أْ ٠ى ْٛلى لطً ِٓ ذؼغ ضالًِضٗ ذحٌفؼًِٚ .غ يٌهٌُ ،
٠ؿْ ٍ قط ٝجٌٔ َٛ١شٍ ضكم١ك ٌّْ ٟفِ ٟالذٓحش ِمطً جٌهُٔ٠ٚ .ٞٛطُٓ أضرحع ًٖ٘ جٌطٍ٠مس ذطّحْى ُٙجٌشى٠ىٚ ،ذطؼظرٌ ُٙطٍ٠مطٚ .ُٙلى ٌٚظ جٌش١م
ٍِشى ٌتحْس جٌطٍ٠مس ذؼى ٚجٌىٖ.
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(ٔ)ٙ
وتحولت نداءات
العزة".
التظاىرات بعد صبلة الجمعة  ،في الجمعة الثانية التي أطمق عمييا اسم "جمعة ّ
ّ
ٍ
داعية
تحول إلى
الشيخ عدنان عرعور؛ المشرف العام عمى موقع اإلسبلم الوسط" ،وىو إخواني حموي ّ
نة و ٍ
فئات شعبي ٍة متدي ٍ
سمفي(ٕ ،)ٙوىو يمتمك تأثي اًر معيناً في ٍ
اسعة عبر قناتو الفضائية "صفا"؛ من تحريم
ّ
ّ
ّ
ّ

الخروج عمى الحكم قبل اندالع حركة االحتجاجات إلى دعميا ونصرتيا والتحريض عمى االنخراط فييا،

(ٖ)ٙ
وجو الشيخ معاذ الخطيب الحسني ،الخطيب السابق
واطبلق التكبيرات من عمى أسطح المنازل  ،بينما ّ
نداء إلى الرئيس يؤ ّكد فيو "سممية" و"عفوية" تظاىرات الشباب،
لمجامع األموي ،إثر اقتحام الجامع العمري ً

ويطالب بإطبلق الحريات واإلفراج عن المعتقمين السياسيين(ٗ ،)ٙوكان في قمب مجالس عزاء الشيداء(٘.)ٙ

توسعت أعدادىم في
وخريجييا الكثر في سورية ،الذين ّ
عمق ذلك األزمة الداخمية بين طبلّب العموم الشرعية ّ
ّ
التوسع في نظام المدارس الشرعية الداخمية في تمك المدن .وسرعان ما
المتوسطة بسبب
المدن الصغيرة و
ّ
ّ

بشرعنة االنخراط
حصل بعض ىؤالء عمى فتوى من الشيخ يوسف القرضاوي -بعد إدانتو اقتحام الجامعْ -
سياسية متعمّ ٍ
ٍ
ٍ
قة
شي ٍة متعمقة بالغبلء واالستغبلل والفقر ،أو
في التظاىرات السممية؛ لدو ٍ
اع شرعية أو معي ّ
ٍ
العمَمائية السورية
بالحرّيات واالعتقال
ّ
التعسفي والظمم؛ في مرحمة سيتوتّر فييا الخبلف بين المؤسسة ُ
الرسمية وبين االتحاد العالمي لمعمماء المسممين( .)ٙٙوستحدث بعد ذلك ب ٍ
األشد بين كل من
قميل المعركة
ّ
الشيخ رمضان البوطي والشيخ أحمد حسون المفتي العام من ٍ
جية ،وبين كل من الشيخ يوسف القرضاوي

والشيخ عدنان العرعور المشرف العام عمى موقع اإلسالم الوسط ،والذي يتّخذ من قناة "صفا" السمفية منب اًر

ٔ ٙوػٛز جٌش١م ٍِشى ِؼشٛق جٌهٌٍُٔ ٞٛػٌٛز http://www.youtube.com/watch?v=5Uu5yZTJX8I&feature=related
وحْ جٌش١م جٌهُٔ ٞٛلى ٚؾٗ ف ٟيوٍ ٜػ١ى جٌٕ ٍَٚ١ف ٕٔ ٟآيجٌِ/حٌِ ٔىج ًء ئٌ" ٝجٌىٍو" ٌٍطؼحِٓ ِغ ئنٛض ُٙف٠ٌْٛ ٟسٌ .الؽالع ػٍ ٝجٌهطحخ
ٌجؾغ جٌٍجذؾhttp://www.youtube.com/watch?v=iwl2Tl9jhyQ :
ٕٕ٠ ٙطّ ٟجٌؼٍػ ٌٛئٌ ٝؾ ً١جٌٓط١ٕ١حش ِٓ جٌمٍْ جٌؼشٍ ٓ٠ف ٟجٌكٍوس جإلْالِ١س جٌٓ٠ٌٛسٚ ،لى ْ
ضٍٓفٓ ف١ْ ٟحق جؾط١حـ ُٔػس جٌطٍٓ ْفٓ ٌطٍه جٌكٍوس،
ٚوٌِ ػٍ٠ ٝى جٌش١م ٔحطٍ جٌى ٓ٠جألٌرحٔ ٟأقى غالغس ورحٌ ػٍّحء جٌكى٠ع ف ٟجٌؼحٌُ جإلْالِ ،ٟغُ ػٍ٠ ٝى جٌش١م ذٓ ذحَ ف ٟجٌٍّّىس جٌؼٍذ١س جٌٓؼٛو٠س.
ٚجشط ،ٍٙػٍ ٝغٍجٌ ذؼغ جٌٍٓ ف ٓ١١جٌّطؼظر ٓ١جًٌ٠ ٓ٠ىحو٠ ْٚؼطمى ْٚذأْ هللا ٌُ ٠هٍمٌّ ْٜٛ ُٙكحٌذس جٌش١ؼس ،ذّٕحظٍجضٗ ػى جٌش١ؼس ٚجٌّطظّٛفس.
قٛي ضى ٕٗ٠ٛجٌؼٍّٚ ٟضطًٍّٖ ػٍ ٝوٌ ِٚجألٌرحٔٚ ٟجذٓ ذحٌَ ،لحٌْ ِغ جٌٍجذؾ:
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%AF%D9%86%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8
%B1%D8%B9%D9%88%D8%B1
63
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%AF%D9%86%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%B9%
D8%B1%D8%B9%D9%88%D8%B1http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%AF%D9%86%D8%A7%D9%
86_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%B9%D9%88%D8%B1http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%
D8%AF%D9%86%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%B9%D9%88%D8%B1
ِٗ ٙىجنٍس جٌش١م ِؼحي جٌهط١د ف ٟلٕحز جٌؿٍُ٠زhttp://www.youtube.com/watch?v=MJSM2FMlGHw :
٘ ٙوٍّس جٌش١م ِؼحي جٌهط١د فِ ٟؿٍّ ػُجء فٓ١ٔ ٙ ٟحْ/أذٍ ٕٓٔٔ ً٠ذحٌّؼؼّ١س:
http://www.youtube.com/watch?v=nQJfz1DtSpk&NR=1
٘ ٙٙحؾُ جٌّشح٠م جٌّك١ط ْٛذحٌّفطَٚٚ ٟجٌز جألٚلحف جٌش١م جٌمٍػحٚ ،ٞٚطىٌش ف ٟجٌرىج٠س ٌوز جٌفؼً جٌىجنٍ١س جألٚػف ػٍِٓ ٝط ٜٛذٍَ٘ٚح جٌىجنٍٟ
ك ِغ جالضكحو جٌؼحٌٌٍّ ٟؼٍّحء جٌٍّّٓٚ ،ٓ١ػٛوز ٌجذطس جٌؼٍّحء جٌٍّّٓ ٓ١جٌط ٟضؼُ شهظ١حش ِٓ جٌىجنً
ِٓ ذؼغ ػٍّحء قّض ،غُ ضط ٌّٛش ئٌ ٝضٍجش ٍ
ٚجٌهحٌؼ ٚ-ضؼطرٍ لٍ٠رس ِٓ جإلنٛجْ جٌٌٍٍّّٓ -ٓ١رٍ َٚوالػد جؾطّحػ-ٟأ٠ىٌٛٛ٠ؾِ ٟكٍٚ .ٟأطىٌ جالضكحو ذ١حٔح ً ذىػٛز جٌٍت ّ١ئٌ ٝضغ ٍ١١جٌىْطٌٛ
ش ؾًٌٍ ٠سٚ ،شؿد جالػطمحالش ٚجٌطؼً٠دٌٚ ،فغ ٔظٍ٠س جٌّإجٍِز جٌهحٌؾ١س؛ ذّٕ١ح جنطحٌ جٌش١م ٌِؼحْ جٌرٛؽ- ،ٟجٌؼّ١ى جٌٍُِٞ
ٚئؾٍجء ئطالقح ٍ
ٌؼٍّحء وِشكٚ ،جًٌ ٞض ؼطرٍ ٌُِٕطٗ جٌؼٍّ١س أػٌٍُِٕ ِٓ ٝس جٌّفطٚ ٟأؾُٙز جألٚلحفٚ ،وحْ ِٓ أشى جٌّؼحٌػٌٍّ ٓ١فط ٟجٌكحٌ -ٟنؾ جٌكٛجٌ ِغ جٌٍٓطس
ٌطكٓ ٓ١جٌّىحْد .لحٌْ ِغ لُٓ جٌٛغحتك فِٛ ٟلغ جالضكحو جٌؼحٌٌٍّ ٟؼٍّحء جٌٍّّٓ:ٓ١
http://www.iumsonline.net/index.php?option=com_content&view=article&id=1081:2011-02-06-16-0610&catid=4:ask&Itemid=81
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رددتو تظاىرة في بانياس تحت شعار" :يا مفتي ويا حسون الشعب السوري ما
دعوياً لو ،وىو ما ّ
بيخون"(.)ٙٚ
كان القرضاوي بطبيعة الحال من المؤثّرين في االتجاىات السمفية في سورية ،وان كان تأثيره أقرب إلى
المنيجية اإلخوانية منو إلى المنيجية السمفية الجديدة التي سيمثميا من ناحية التأثير في سورية الشيخ

شرعنتو في الحالة السورية .فاإلسبلمية الوسطية تدمج
العرعور بالتحول من تحريم الخروج عمى الحاكم إلى ْ
المحدد ليا ،ولذلك كانت تتبنى منذ أيام
الوىابي
ّ
السمفية في منظورىا وليس بالمعنى المذىبي النجدي أو ّ
ٍ
سمفية وطر ٍ
ٍ
البنا نفسيا كطر ٍ
أن السمفية كانت
يقة
يقة
مؤسس منيجيا حسن ّ
ّ
يب فيو ّ
ومما ال ر َ
صوفية معاًّ .
الوىابي .ولكن إزاء
مما تش ّكل مدرسةً بالمعنى المذىبي ّ
تش ّكل في سورية حوضاً دينياً-أيديولوجياً أكثر ّ
اإلسبلمية ،فمقد كان اقتحام الجامع العمري
أي فواصل بين األحواض
ّ
اقتحام الجامع العمري ،لم يكن ىناك ّ
قسم من المتظاىرين بدوافع طائفية
"تيو اًر"،
ّ
وسيفسره ٌ
بالفعل من أكثر أعمال بعض أطراف السمطة السورية ّ

صب الزيت عمى النار ،وتصوير المواجية عمى أنيا في أحد مستوياتيا
أقمية خاصةً ،وىو ما سيزيد من
ّ
مواجية طائفية ،وتم الرد عميو بانتشار شعارات معادية لحزب اهلل وايران كناية عن شعار ٍ
ات ضد العمويين،
وبداية استغبلل ذلك عمى مستوى التوتر العالي في مجتم ٍع مرّكب اليوية ،ىو التوتر الطوائفي.

تمتزج ىذه النزعات الجيوية برمتيا في المدن الصغيرة والمتوسطة بشكل خاص بانتشار نمط التدين السمفي
فالتدين السمفي بالمعنى
المتشدد ،الذي يمثل النمط السمفي المذىبي الوىابي ،وىو نمط نخبوي أو محدود.
ّ
ّ
المتشدد في مناخ سمفي إسبلمي عام ،ويتعمق بالسموكيات والنمط
األول أقرب إلى التدين الشعبي
ّ
ّ
معاد تفسيره "وىابياً" .وال
التدين الوىابي عقيدة وفقو ٌ
ي والسموك اليومي؛ بينما ّ
األنتروبولوجي ّ
لمتدين في الز ّ

التدين ،إذ في المقابل مارست الدعوات
يعني ذلك عدم وجود تداخل بين
الوىابية المذىبية ضغطاً
ّ
نوعي ّ
ْ
ممن
كبي اًر في تطوير أشكال التدين السمفي العام من دون أن يكون قطّ تديناً مذىبياً .فمقد كان ىناك العديد ّ

وتدخل في ىذه
تدين عمى مستوى نمطو األنتروبولوجي "وىابياً" من دون أن يعرف قط أنو "وىابي".
ّ
ّ
الديني.
عي
ّ
العبلقات "الكوريدورّية" نمط التعميم الشر ّ

لقد أذكى نمط ىذا التعميم سنوات طويمة من عممية التوسع في بناء المعاىد الشرعية "الداخمية" في تمك
ٍ
أعداد كبيرٍة من المؤىمين لشغل الوظائف "الدينية" في و ازرة األوقاف ،واقتصار التوسع في
المناطق ،وتخريج
عوية ٍ
لجمعيات د ٍ
ٍ
دينية بسبب سياسة و ازرة الشؤون االجتماعية والعمل
الجمعيات في ىذه المناطق عمى فروٍع
وسياسة األجيزة عموماً في الحيمولة دون أي نشاط جمعياتي حقيقي.

خريجي المعاىد
المدرسين ومناىجيم ىي المسؤولة عن قابمية
وربما كانت أساليب
ّ
التشدد في اتّجاىات ّ
ّ
()ٙٛ
فقسم كبير من ىؤالء غدا إثر تداعيات
مما كانت مسؤولةً عنيا ىذه المناىج "الوسطية" ٌ ،
الشرعية أكثر ّ
http://www.youtube.com/watch?v=21kidjTMuMQ
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أحداث الحادي عشر من أيمول/سبتمبر ٕٔٓٓ واحتبلل العراق (ٖٕٓٓ) والحرب األميركية عمى "اإلرىاب"
بالرد عمى "المحتمّين" و"رؤوس الكفر" .وفي سياق ىذه الفترة ،كانت
أقرب إلى "الجيادية السمفية" الممتزجة ّ
يسمى بتنظيمات "القاعدة" .وكان ما فعمو الرئيس حافظ األسد شيئاً
سورية ْ
مما ّ
"معب اًر" لممجموعات المنظّمة ّ
ٍ
ٍ
ضد
بشكل
يحاكي منيج السادات في "دولة العمم واإليمان" ،لكن
مضبوط ،ال يستيدف توجيو اإلسبلميين ّ
ٍ
ٍ
معتدل ،بينما حاولت
إطار
اليساريين عمى غرار الطريقة المصرية بل احتواء االتّجاىات اإلسبلمية في
األجيزة السورية في مرحمة غزو العراق واحتبللو أن تدعم الشباب اإلسبلمي والذي كان معظمو إسبلمياً

العدو المشترك ليما في مرحمة غضب العالم اإلسبلمي ضد الواليات المتحدة األميركية .وتكثفت ىذه
ضد
ّ
ٍ
تحدي قبلع
المعارضة لدى الشباب اإلسبلمي الذي بات أسامة بن الدن يمثّل
يومئذ قدوتو الكبرى في ّ

أن ىذه السياسة لم تكن جديدةً
"الشر" األميركي ،قبل أن ترجع أسطورتو إلى حدودىا الطبيعية .والواقع ّ
ّ
بالنسبة إلى األجيزة األمنية-السياسية السورية ،فيي تعود إلى منتصف التسعينيات الماضية ،واتّسمت
بالتحالف مع القوى اإلسبلمية كميا تقريباً ما عدا جماعة اإلخوان المسممين السورية.

ٍ
بشكل غير رسمي تحالفيا مع
طورت ىذه األجيزة
وابان االستعداد األميركي لمحرب عمى العراق وغزوهّ ،
ٍ
ٍ
مشتركة ىي إنياك األميركيين في العراق ،كما ىي غاية اإلسبلميين السمفيين
لغاية
الجماعات اإلسبلمية
ضد اإلسبلم والمسممين وفمسطين .لكن
األسمى في قتل األميركيين الذين يمثّمون "مستودع"
و"دينامية" الشر ّ
ّ
حدود فتح الباب طميقاً أمام اإلسبلميين لعبور الحدود إلى العراق كانت محكومةً في النياية بسياسات الدولة

السورية .وكانت مجموعة "صقور القعقاع" ،وىي المجموعة الشبابية لتنظيم "غرباء الشام" الذي يقوده الشيخ

محمود غول أغاسي المعروف باسم "أبي القعقاع" ،من أبرز ىذه المجموعات التي ش ّكمت قناةً لتجنيد
تكيفاً منو مع
الشباب ،وتوجيييم كمجاىدين إلى العراق .وحين توقّف القعقاع عن إرسال المجاىدين ّ
اعتبارات الحكومة السورية ،وأخذ ي ّثبط ىمم الشباب الجياديين ،فإنو اتيم من قبل بعض أطراف تنظيم
"القاعدة" بالعمالة لمسمطات ،وتسميم المجاىدين إلييا .ومثّل ذلك ذريعة الغتيالو في أواخر أيمول/سبتمبر

أن الحكومة السورية قد بدأت منذ العام ٕ٘ٓٓ التضييق عمى حركة التسمل إلى العراق،
 .ٕٓٓٚويبدو ّ
ٍ
ٍ
مختمفة ،وسمّمتيم إلى بمدانيم عبر السفارات واألقنية
جنسيات
ـمتطرفين من
فأوقفت (ٕٓٗٔ) م ّمن وصفتيم ب ّ
األمنية ،وأخضعت أكثر من (ٓٓٓٗ) سوري غادروا أو حاولوا المغادرة إلى العراق بقصد القتال ىناك لما
وصفتو بـ"التدقيق"(.)ٜٙ

ٙ2
ش ِطؼ ّىو ٍز ػٍ ٝؽٛي ْٕٛجش ٕ٘ٓٓ-
ًٖ٘ جٌفىٍز غٍّز قٛجٌجش ِؼّمس أؾٍج٘ح جٌرحقع ِغ فؼٍ١س جٌش١م جٌىوطِ ٌٛكّٛو ػىحَ ِفط ٟقٍد فٍِ ٟج ٍ
ً
ٕٓٔٓٚ .ضٍوُش قٛي لؼح٠ح جٌطى ٓ٠جٌٍٓف" ٟجًٌّ٘ر"ٚ "ٟجالػط١حو"ٚ "ٞجٌؼٍّٚ ،"ٟوٕ٠حِ١حضٗٚ .لى َّٚؤح جٌىوط ٌٛػىحَ –ِشىٌٛج -ذّشٍٚع أفىحٌٖ
جألْحْ١س إلطالـ جٌطؼٍ ُ١جٌشٍػ ٟجٌٓٚ ،ٌٞٛجٌّشٍٚع ِكفٛظ ٌى ٜجٌرحقع.

ٔ ٙ1ض جٌر١حْ جًٌَّ ٚ ٞع ػٍ ٝجٌٓفٍجء جٌّؼطّى ٓ٠ف ٟوِشك لرً ظ ٍٙيٌه جٌ َٛ١نالي جالؾطّحع ِغ جٌٓ١ى ١ٌٚى جٌّؼٍُ ٔحتد  ٍ٠َٚجٌهحٌؾ١س ،أٌش١ف
ِىطد ؾٍ٠ىز الحٍاة ذىِشك.
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ىكذا حصل في العام ٕ٘ٓٓ االصطدام بين السمطة والراديكاليين اإلسبلميين بشكل تصاعد طرديا مع
"دف الشوك" الجيادية في
خمية ّ
التفاىمات السورية-العراقية في سورية ،وكان من أبرزىا الصدام مع ّ
"مخيم نير البارد" بدعم الجيش السوري
حزيران/يونيو ٕ٘ٓٓ .ثم تكمّمت عممية تصفية الحسابات في معركة ّ
والمخابرات العسكرية السورية لعممية تصفية "فتح اإلسبلم" .ولم تصطنع األجيزة السورية السمفيين
الراديكاليين بل تحالفت معيم ،ثم انقمبت عمييم ،وكما كانت المصالح سبب التحالف فإنيا كانت سبب

تم التن ّكر ليا من قبل
االفتراق والتخاصم .وفيما يتعمق بإشكاليتناّ ،
فإن قسماً من ىذه المجموعات التي ّ
النظام قد وجدت الفرصة مواتيةً ليا لمعمل في ظروف االضطرابات و السيرورات الثورية التغيرية الجديدة
في المجتمع السوري لمعمل ،ضد النظام في إطار ٍ
جديد .وكان قسم كبير من ىؤالء ينتمي إلى ريف دمشق
وجبل الزاوية.

العزة" :اتّساع الرقعة المجالية
من "جمعة الغضب" إلى "جمعة ّ
لالحتجاجات ،والخطاب" المنتظر"
جمعة الغضب :محدودية االنتشار المجالي وعدد المتظاهرين
كان الناشطون قد تداعوا عبر صفحات موقع التواصل االجتماعي "فيسبوك" إلى إطبلق "جمعة الغضب"

(ٓ)ٚ
موحداً
في يوم  ٔٛآذار/مارس بتظاىرات في كافة المدن السورية  .وىي الجمعة األولى التي حممت اسماً ّ
ستتكرس كتقميد أسبوعي تعبوي حول
موحداً لمتظاىرات .كانت ىذه ىي أولى مسمسبلت أيام "الجمعة" ،التي
ّ
ّ

معين ،يتقبل فيو المتظاىرون عنوانو ،و تنطمق فيو التظاىرات من المساجد بعد أداء صبلة
عنوان رمزي ّ
فضاء "التجمع" ،ونقطة انطبلق
الجمعة .ومنذ اندالع الحركات االحتجاجية وحتى اآلن ،ش ّكل الجامع
َ

الميمش .لقد حمّت "الجوامع" في أداء ىذه
"الحيز العام"
التظاىرات ،بحيث اضطمعت "الجوامع" بوظائف
ّ
ّ
ماتية لو كأذرٍع
الوظيفة مكان
"الحيز العام" بسبب ضموره واحتبلل أجيزة السمطة السياسية والنقابية والمنظّ ّ
ّ
أدو ٍ
اتية لمسمطة في اختراق المجتمع المدني ،والتح ّكم فيو .فتنحصر قدرة أجيزة الدولة عمى التحكم في

ـ"المسجد" أو "الجامع" في حدود تعيين خطباء الجمعة وأئمة المساجد ومضامين الخطبة عن طريق و ازرة

األوقاف.
ٓ 7فرانص" :42لطٍ ٝفِ ٟظحٍ٘جش ف ٟوٌػح ٚوػٛجش ػٍ ٝجٌف ّ١ذٛن ٌٍطظحٍ٘ ف ٟقّض"،ٕٓٔٔ/ٖ/ٔ1 ،
http://www.france24.com/ar/20110319-syria-damascus-homs-police-mosque-pray-demonstration-unrestfacebook-dead
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انطمقت االستجابة لـ"جمعة الغضب" من المساجد ،وانتشر الناشطون حيثما وجدوا في المساجد إلثارة
لكن االستجابة في المدن السورية (ماعدا درعا الممتيبة يومئذ) كانت
المصمّين ،وج ْذبيم إلى التظاىر العامّ ،
تمت في كل من جامع خالد
محدودةً وعبارة عن "بؤر" تضم ما بين عشرات وأق ّل من
مئتي متظاىر .وقد ّ
ْ
رددوا ىتافات "ال إلو إال اهلل" و"اهلل سورية حرية
بن الوليد في حمص بمشاركة قرابة ٕٓٓ متظاىرّ ،
(ٔ)ٚ
وردد المتظاىرون الذين انطمقوا منو ىتافات "حرية حرية حرية"
وبس" ؛ والجامع األموي الكبير بدمشقّ ،
و"اهلل سورية وحرية وبس"(ٕ .)ٚوقام رجال األمن بتفريقيا(ٖ .)ٚكما انطمقت من جامع أبي بكر الصديق

بناء عمى ذلك ،كان االنتشار المجالي لحركة االحتجاجات محدوداً بتمك البؤر.
ببانياس تظاىرةٌ أخرى .و ً
دة .وقد اتّسمت ىذه التظاىرة برفع مطالب مز ٍ
محد ٍ
يجة بين
بعرض
مطالب ّ
َ
وانفردت فييا تظاىرة بانياس ْ
ٍ
ٍ
ٍ
ٍ
ٍ
وثقافية ،مثل إلغاء حالة األحكام العرفية ،واطبلق حرية الرأي
وخدمية
مطمبية
ومحمية
سياسية
مطالب
َ
السيما ط ّل المموحي؛ ومطالب خدمية بحتة ،وعودة المنقّبات
والتفكير ،واطبلق سراح المعتقمين السياسيين و ّ
المفصوالت من التعميم إليو ،والفصل بين الذكور واإلناث في التعميم ،وفتح ثانوية شرعية ببانياس ،وايجاد
فرص ٍ
عمل لمعاطمين عن العمل ،واقالة مدير مرفأ بانياس استجابةً لمطالب الصيادين(ٗ .)ٚوبرز دور الشيخ
أنس عيروط خطيب وامام جامع أبي بكر الصديق في تظاىرٍة حدثت في اليوم نفسو ،وحاولت تفادي

موجيا
التوتير الطائفي بأن ّ
"سنية عموية نحنا بدنا الحرية" وظير رجل بايع الشيخ أنس عيروط ّ
رددت شعار ّ
لقيادة التظاىرات ،وقال" :الشيخ أنس اآلمر الناىي وشو ما يقول نحنا تحت صرمايتو"(٘.)ٚ

وشدتها:
جمعة ّ
العزة :االنتشار المجالي ارتفاع حجم المشاركة ّ
العزة" في ٕ٘ آذار/مارس ٕٔٔٓ ،كانت قد
بين "جمعة الغضب" في  ٔٛآذار/مارس ٕٔٔٓ ،و"جمعة ّ
وقعت عممية اقتحام الجامع العمري بمدينة درعا ،والتي مثّمت الفصل الدراماتيكي واألكثر حساسيةً واستثارةً
ٍ
ىتافات "ضد
لمعواطف الدينية والشعبية الساخطة ،وتحريضاً لبعض االحتقانات الطائفية المعتممة في شكل

تطور األحداث .وليذا ،ش ّكمت عممية
إيران وحزب اهلل" ،بالنظر إلى بعض األبعاد الرمزية الطائفية في ّ
لتوسع الرقعة المجالية لحركة االحتجاجات ،وارتفاع كثافتيا
اقتحام الجامع في ّ
حد ذاتيا ديناميةً جديدةً
ّ
http://www.youtube.com/watch?v=YSN1c6tq9nY

71

ٚجٌٍجذؾ http://www.youtube.com/watch?v=x4Vf3u6fjRY :
http://www.youtube.com/watch?v=EBc6BVjqtig&feature=related
73
http://www.youtube.com/watch?v=pbPj80BH8b8&feature=related
ٗ 7لىِص جٌطظحٍ٘ز أقى ػشٍ ِطٍرح ً ٘ :ٟئَجٌس جالنطالؽ (ذ ٓ١جًٌوٚ ٌٛجإلٔحظ) ف ٟجٌّىجٌِ ؾّ١ؼٙحٍِٚ ،جلرس فٛجض ٍ١جٌىٍٙذحء ٚضهف١غ وٍفطٗٚ ،ئػحوز
جٌّؼٍ ّحش جٌّٕمرحش جٌٍٛجضٔ ٟمٍٓ ِٓ (ٍْه) جٌطؼٍٚ ،ُ١ػىَ جػطمحي أ ِٓ ٞجٌّطظحٍ٘ٚ ،ٓ٠ئؽالق ٍْجـ جٌّؼطمٍ ٓ١ف ٟذحٔ١حِ ٠ٌْٛٚس ػِّٛحٚ ،ضكى٠ىجً ؽ ًّ
ٍِٛقٚ ،ٟئ٠ؿحو جٌُّ٠ى ِٓ فٍص جٌؼًّ ٌٍؼحؽٍ ٓ١ػٓ جٌؼًّٚ ،ئلحٌس ٌت ّ١جٌّٛجٔةٌٚ ،فغ لحٔ ْٛجٌطٛجٌبٚ ،جٌّٓحـ ذؼٛوز جٌّغطٍذ ٓ١جٌّّٕٛػِٓ ٓ١
جٌؼٛوز ئٌ٠ٌْٛ ٝسٚ ،ئؽالق قٍ٠س جٌٍأٚ ٞجٌطفىٚ ،ٍ١فطف غحٍٔ ٠ٛس شٍػٍ ١س ف ٟذحٔ١حِ:
http://www.youtube.com/watch?v=g6Avw2ama30&feature=player_embedded#at=41
75
http://www.youtube.com/watch?v=BwNBHpiqTr0&NR=1
72

27

دراضاث

الوركس العربً لألبحاث ودراضت الطٍاضاث

مترددين إلييا .وفي حين انحصرت "جمعة الغضب" مجالياً في ٍ
بؤر
البشرية ،بجذب العديد من الخاممين وال ّ
ٍ
فإن الرقعة المجالية لحركة االحتجاجات قد اتّسعت يوم "جمعة
محدودة في كل من بانياس وحمص ودمشقّ ،

ألول مرة
السيما في المدن الصغيرة و
ّ
العزة" ،و ّ
ّ
المتوسطة ،فشممت إضافةً إلى مدن درعا التي تظاىر بعضيا ّ
"()ٚٙ
كبلً من كفر سوسة وساحة المرجة والمزة-
فزعة ياحوران" و"اهلل سورية حرية وبس
تحت شعار "فزعة ْ
الشيخ سعد ،في دمشق والتل ودوما وكفر بطنا والمعضمية والكسوة وداريا في مدينة دمشق وريفيا ،وعامودا

()ٚٚ
امتدت في حمص إلى مدينة حمص وتمبيسة وحماة التي انخرطت
والقامشمي في محافظة الحسكة  ،بينما ّ
ألول مرة( ،)ٚٛوكذلك إلى البلذقية وجبمة وبانياس وغيرىا .وتميزت حركة االحتجاجات في ىذه الجمعة

بارتفاع كثافتيا البشرية في بعض األماكن ،وفيما عدا درعا ومدنيا التي كانت األعمى كثافةً ،كان أدناىا من
ناحية الحجم في الرقة (ٕٓ متظاى اًر)( ،)ٜٚوأعبلىا في حمص (ٓٓٓ٘ متظاىر)(ٓ ،)ٛوفي دوما

المحتجين في ىذه الجمعة بنحو ٓ ٙألف متظاىر .وسنتوقّف
(ٓٓٓٚمتظاىر)(ٔ .)ٛويمكن تقدير عدد
ّ
ٍ
ٍ
وشدتيا والجديد في دينامياتيا أو
أىميا من ناحية االنتشار المجالي وحجم المشاركة ّ
بشكل مكثّف عند ّ
ظواىرىا.

قومة درعا وضحايا الصنمين
محدداً ىو
ـ"قومة درعا" األىمية ،التي تتّخذ فييا االنتفاضة الشعبية شكبلً ّ
حدث في درعا ما يمكننا وصفو ب ْ
قومات أو انتفاضات القرن التاسع عشر
القومة أو االنتفاضة األىمية .ويشترك ىذا الشكل المحدث مع ْ
شكل ْ
يوجو ىدفو نحو السمطة
المدينية في أنو يتم عمى خمفية االحتجاج العارم ضد السمطة ،ويتميز عنيا في أنو ّ
ورموزىا .وقد قام ىذا الشكل في شروط درعا االجتماعية عمى التضامنية "الحورانية" أو "الفزعة" التضامنية

الشدة .وىي فزعة مدينية ،بحكم أن عشائر
العشائرية التي تحمل معاني النصرة والدفاع الجماعي في أوقات ّ
ٌّ 7ٙشح٘ىز ضظحٍ٘ز وجػً جضرغ جٌٍجذؾ جٌطحٌ:ٟ
https://www.youtube.com/watch?v=zt0ZWHIHUoo&feature=player_embedded#at=54
أٍَ٠ص ط ٌٛجٌٍت ّ١جٌٓ ٌٞٛذشحٌ جألْى ِٓ ْحقس وٌػح جٌؼحِسٌّ ،شح٘ىز يٌه جضرغ جٌٍجذؾ جٌطحٌ:ٟ
http://www.youtube.com/watch?v=H9_BOjkD2wY
وّح ضُ ٘ىَ ٔظد ٌٍٍت ّ١جٌٍجقً قحفع جألْىٌّ ،شح٘ىز يٌه جضرغ جٌٍجذؾ جٌطحٌ:ٟ
http://www.youtube.com/watch?v=9flGn0y2_d0
ٌّ 77شح٘ىز ضظحٍ٘ز ػحِٛوج جضرغ جٌٍجذؾ جٌطحٌhttp://www.youtube.com/watch?v=yIh7h3Y6Mxo :ٟ
ٌّ 72شح٘ىز ضظحٍ٘ز قّحز جضرغ جٌٍجذؾ جٌطحٌhttp://www.youtube.com/watch?v=ywviRWqZE7U :ٟ
ٌّ 71شح٘ىز ضظحٍ٘ز جٌٍلس جضرغ جٌٍجذؾ جٌطحٌhttp://www.youtube.com/watch?v=1Mc3__WXo7M :ٟ
ٌّٓ 2شح٘ىز ضظحٍ٘ز قّض جضرغ جٌٍجذؾ جٌطحٌhttp://www.youtube.com/watch?v=Ht2lmddMvMk :ٟ
جضّٙص ذػٕ١س شؼرحْ جٌّٓطشحٌز جٌٍتحْ١س ذؼغ جٌّطظحٍ٘ ٓ٠وّح ِ" :ٍٟ٠ح قظً جٌؿّؼس جٌّحػ ٛ٘ ٟأْ ِؿّٛػس طغٍ١ز جٔطٍمص ِٓ جٌٓحقس جٌمىّ٠س فٟ
قّض ذحضؿحٖ ٔحو ٞجٌؼرحؽ جٌمٍ٠د ِٓ ْحقس جٌٓحػس ف ٟجٌّىٕ٠س فى ٍّٓش جٌٕٛجفًٚ ،قٍلص جٌّكط٠ٛحش ٚو ٍِّضٙحٚ ،لطٍص أقى جألشهحص جًٌ ٓ٠وحٔٛج
ِٛؾٛو ٓ٠ف ٟجٌٕحو.http://arabic.china.org.cn/china-arab/txt/2011-03/28/content_22234258.htm "ٞ
ٚضش ٍ١جٌّؼٍِٛحش جٌّ١ىجٔ١س ٌّٓحػى ٞجٌرحقع ئٌ ٝأ ْ جٌّطظحٍ٘٘ ٓ٠حؾّٛج ٔحو ٞجٌؼرحؽ إلُٔجي طٌٛز جٌٍت ،ِٕٗ ّ١وّح ٘حؾّٛج ِرٕ ٝشٍوس
"ْ٠ٍ١حضً" ِىطف ٓ١ذطكطَ ُ١ؾحؾٙح جٌهحٌؾ.ٟ
ٌالؽالع ػٍٚ ٝجلؼس ِٙحؾّس ٔحو ٞجٌؼرحؽ ذكّض لحٌْ ِغ جٌٍجذؾhttp://www.youtube.com/watch?v=G2Vp-_T9kL4 :
ٌّٔ 2شح٘ىز ضظحٍ٘ز وِٚح جضرغ جٌٍجذؾ جٌطحٌhttp://www.youtube.com/watch?v=Ht2lmddMvMk :ٟ
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ٍ
ٍ
ٍ
تمدين سريعة ،لكن تكوينيا
طويمة ،ودخمت كميا منذ الستينيات في وتيرة
عقود
متحضرة منذ
درعا كافةً
ّ
بقوة الخصائص المحمية الثقافية .وبذلك انطمقت بعد عممية اقتحام الجامع
الثقافي الجيوي تقميدي ،ويرتبط ّ
دفع ذاتي ىي دينامية التضامنية أو
النكول عن تنفيذ المطالب المحمية دينامية جديدة ذات ٍ
العمري و ّ
خضم المرحمة الجديدة لؤلحداث ،مثل جاسم (ٖٗٚٗٛ
وتحركت درعا ومعظم مدنيا األخرى في
"الفزعة".
ّ
ّ
نسمة ،وىي مركز ناحية جاسم التي يبمغ عدد س ّكانيا نسمة  )ٗٙٛٚٛوانخل (ٖ ٖٜٙٛنسمة ،وىي تابعة

إلى ناحية الصنمين) وطفس ( ٖٖٛٔٛنسمة) ومركز مدينة الصنمين ( ٖٔٓٚٚنسمة ،وتعتبر مركز ناحية
الصنمين التي يبمغ عدد س ّكانيا  ٖٔٗٓٙٚنسمة) ،ثم في نوى (مجموع سكان ناحيتيا ىو ٕٕ ٜٙٚنسمة)

وازرع (مجموع سكان ناحيتيا ىو  ٕٜٕٔٗٛنسمة)(ٕ ،)ٛولنمحظ أنيا جميعاً من نوع المدن الصغيرة التي
عائمية وعشائر ٍ
ٍ
ٍ
ٍ
ومناطقية تمثّل ديناميات تضامنيم بوصفيا
ية
بعبلقات
كأىل مترابطين
يعيش فييا الناس
ّ
رد
ديناميات األىل في أوقات
أشدىا من ناحية وقوع الضحايا ،إذ ّ
المممات .ولكن "فزعة" الصنمين كانت ّ
ّ
ّ
ٍ
ٍ
عفوية
بحركة
المتظاىرون عمى عممية إطبلق الرصاص في اليواء في البداية لتفريقيم ثم إصابة بعضيم،

مقر الجيش الشعبي والمفرزة األمنية،
تميز االنفعاالت الجماعية في لحظة ّ
"ىستيرية" ّ
تأججيا ،حيث ىاجموا ّ
و ّأدى ذلك إلى مقتل ٍ
عدد من المتظاىرين(ٖ.)ٛ

ٔ -تظاهرة دوما :بروز ّأول "لجنة شعبية" محمية
انطمقت الحركة االحتجاجية في "جمعة الغضب" في ٍ
عدد من مدن الغوطة الشرقية بريف دمشق والقممون،
وكان أبرزىا من الناحية الرمزية السياسية النسبية تظاىرة مدينة التل ( ٖٖ٘ٛٛنسمة) ،التي تقع في القاطع

الجبمي خارج الغوطتين عمى مشارف القممون حين تغادر دمشق إلى الشمال الجبمي ،والتي تميزت بيواىا
الناصري اإلسبلمي الجارف ،وبكونيا إحدى قبلع تيار المواء محمد الجراح الناصري اإلسبلمي(ٗ ،)ٛبينما
كان أكبرىا ىو تظاىرة مدينة دوما (ٖ ٖٖٔٛٙنسمة) التي تمثل المركز المتروبوليتاني لمدن وبمدات

قية ،وشبو عاصمة لمحافظة ريف دمشق ،ويبمغ عدد سكانيا مع سكان ناحيتيا ٕٕٜٔٔٙ
الغوطة الشر ّ

ٌّٕ 2شح٘ىز ئؽالق جٌٕحٌ جٌّىػف ِٓ لرً جٌمٛجش جألِٕ١س ف ،ٕٓٔٔ/ٖ/ٕ٘ ٟجضرغ جٌٍجذؾ جٌطحٌ:ٟ
http://www.youtube.com/watch?v=1C8Z2uUfEmg
ٖٚ 2وحٌس جألٔرحء جٌظ١ٕ١س شٍن خوآِ" ،طشحٌز جألْى ْ٠ٌٛس ضطؼٍع ٌّشٍٚع فطٕس ٌٍِٕٛ ِٓ ً١جلفٙح"،ٕٓٔٔ/ٖ/ٕ2 ،
http://arabic.china.org.cn/china-arab/txt/2011-03/28/content_22234258.htm
ِّح ٔمٍطٗ جٌٛوحٌس ػٓ شؼرحْ لٌٙٛح ِح ِ" :ٍٟ٠ح قىظ فِ ٟىٕ٠س جٌظّٕ ٓ١لٍخ وٌػح ٘ ٛأْ ِؿّٛػس ٍِٓكٍّ ِٙٚ ٓ١ذ ٓ١أضص ئٌ ٝفٍع جٌشٍؽس ٚجْطٌٛص
ػٍ ٝأٍْكس ٚي٘رص ئٌ ٝفٍع أِٓ ٚجْطٌٛص ػٍ ٝجألٍْكس أ٠ؼحً ،غُ ي٘رص ئٌٔ ٝمطس ػٓىٍ٠س ٚذىأش ذاؽالق جٌٕحٌِ ،ح جػط ٍّ جٌكٍجِ ٌٍٍو ٚجٌىفحع ػٓ
أٔفٓٚ ُٙػٓ جٌٕمطس".
ٗ 2ضطّػً ًٖ٘ جٌُّ١ز جٌٕٓرّ١س فِ ٟشحٌوس ذؼغ أػؼحء جٌكُخ جٌٓ ٌٞٛجٌم ِٟٛجالؾطّحػ ٟجٌّٕشم ٓ١ػٓ جٌش ّ
ك ج٢نٍ ِٓ جٌكُخ جٌّّػً ف ٟجٌؿرٙس
جٌٛؽٕ١س جٌطمىِ١سٚ ،جًٌ ٓ٠لىِٛج ِٓ ط١ىٔح٠ح ٌٍّشحٌوس ف ٟضظحٍ٘ز جٌطً (ِمحذٍس ْرك يوٍ٘ح ِغ ٌؾحء جٌٕحطٍ).
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(٘)ٛ
بتطورىا
نسمة  .وتُعتبر دوما لصيقةً بمدينة دمشق اإلدارية ،فيي ال تبعد عنيا أكثر من ٗٔ كم ،وتتّسم ّ
عقدي
وبقوة انخراطيا في الشأن العام خبلل
وبتنوع مصادر ناتجيا
المديني النسبي،
ْ
المحمي اإلجماليّ ،
ّ
ّ

السيما مرحمة الستينيات التي ش ّكمت فييا دوما أحد معاقل الحركة الشعبية السورية
الخمسينيات والستينيات ،و ّ
وتميزت الحركة الناصرية فييا بقوتيا الكبيرة حتى منتصف
ضد نظام االنفصال (ٔ،)ٜٖٔٙ-ٜٔٙ
ّ
ّ

الثمانينيات .وكانت دوما مثل معظم ريف دمشق في الستينيات ناصرية بخمفية إسبلمية ،وليذا كان نفوذ

قوياً فييا ،مثل نفوذه في الت ّل وفي العديد من مناطق ريف
جناح المواء محمد الجراح الناصري اإلسبلمي ّ
ٍ
ٍ
سجمت تظاىرة دوما انخراط
دمشق األخرى ،في حين غدت بعد الثمانينيات إسبلميةً بخمفية ناصرية .وقد ّ

الفعاليات الدومية الجمعياتية والمينية العممية والتجارية والصناعية والفكرية والسياسية الحديثة نسبياً

والتقميدية فييا ،بما في ذلك انخراط االتجاه اإلسبلمي المعتدل المتأثّر بنموذج (حزب العدالة والتنمية)
بتركيا ،وباالتّجاه الوسطي العام في الحركة اإلسبلمية ،وفي جماعة (اإلخوان المسممين) السورية من ٍ
جية،
ّ
األول أقوى بينما كان
واالتجاه اإلسبلمي الراديكالي القابل أكثر من غيره لمجيادية .وقد كان وزن االتّجاه ّ
وزن االتجاه الثاني محدوداً ،لكن رغبتو كانت جارفةً إبان التظاىرة في اليجوم عمى المنشآت العامة.

بتصدي
فور الخروج من صبلة الجمعة في جامعيا المركزي ،واصطدمت
ّ
بدأت تظاىرة دوما االحتجاجية ْ
جماعات مسمّ ٍ
ٍ
بعصييا
قوة زخم المتظاىرين جرفت تمك الجماعات
حة
ّ
بالعصي والخناجر ليا ،لكن ّ
ّ
ٍ
متظاىر -من الوصول إلى ساحة
وخناجرىا ،وتم ّكن ىؤالء -وكان قد وصل عددىم إلى نحو ٓٓٓ٘
الشيداء ،واالعتصام فييا ،وىم ييتفون بشعارات "سممية" وحرية" و"وحدة وطنية" .كان شكل تنظيم التظاىرة

قدر ٍ
التضامنية الدومية مع درعا عمى ٍ
كبير من التماسك ،ولعب فيو حزب االتحاد االشتراكي الديمقراطي

نظر لقوتو التنظيمية النسبية في دوما التي يممك فييا أقوى منظمة شبابية في كامل ريف دمشق.
دو اًر كبي اًر ًا
وكان يممك حتى أواخر الثمانينيات تنظيماً كبي اًر في ريف دمشق يصل إلى ما ال يق ّل عن خمسة آالف
ألول م ٍرة في تاريخ
كادر ،وتقمّص اآلن إلى ّ
عدة مئات ،لكنيم متج ّذرون في مجتمعيم المحمّي .وحدث ّ
ٍ
الحركة االحتجاجية الشعبية السورية الفتية تشكيل ٍ
شعبية من وجياء دوما ،انتخب فييا الوجو الدوماني
لجنة
الناصري المعارض الدكتور عدنان وىبة رئيساً ليا بوصفو وجيياً محترماً وليس عضواً في المكتب السياسي
لمحزب .وتش ّكمت لجنةٌ شعبية شبابية تحت ىذه المجنة ،تضطمع بالعمل الميداني ،سيطرت عمييا منظمة
األلفية مضبوطةً ،فحيل فييا بين اتّجاه
الشباب االشتراكي التابعة لمحزب( .)ٛٙوليذا كانت تظاىرة دوما
ّ
العامة ،كما حيل فييا بين بعض موظّفي البمدية وبين حرق
السمفيين الراديكاليين وبين تدميرىم المنشآت
ّ
ّ

٘ 2ضمى ٍ٠ػىو جٌٓىحْ ف٠ٌْٛ ٟس ٌٍؼحَ ٕٓٔٓ ذحالْطٕحو ٌؼٍّ١حش قٓحذ١س ػٍ ٝأْحِ ٔطحتؽ ضؼىجو جٌٓىحْ ف٠ٌْٛ ٟس ٌؼحَ ٕٗٓٓ ِٚؼىالش جٌّٕ ٛجٌٕٓٞٛ
ٌٍٓىحْ نالي جٌفطٍز (ٕٗٓٓٚ .)ٕٓٔٓ-لى لحَ جٌىوطِ ٌٛكّى أوٍَ جٌمشِٓ ،طشحٌ جٌطمٍ ٍ٠جٌٛؽٌٍٕٓ ٟىحْ جًٌ٠ ٞؼ ّىٖ جٌرحقع وً ْٕط ،ٓ١ذحقطٓحذٙح.
ْٕٚش ٍ١ف ٟجإلقحالش جٌالقمس ٌكؿُ جٌٓىحْ ئٌ ٝجٌّظىٌ ذّح  :ٍٟ٠ضمى ٍ٠ػىو جٌٓىحْ ف٠ٌْٛ ٟس ٌٍؼحَ ٕٓٔٓ.
ِ 2ٙمحذٍس فٓ١ٔ ٕٔ ٟحْ/أذٍِ ٕٓٔٔ ً٠غ ٌؾحء جٌٕحطٍ ػؼ ٛجٌّىطد جٌٓ١حٌْ ٟكُخ جالضكحو جالشطٍجو ٟجٌؼٍذ ٟجٌىّ٠مٍجؽ ( ٟجٌّؼحٌع)ٚ ،جٌّطحذغ
ٌطمحٌ ٍ٠ضفظ١ٍ١س ػٓ جألقىجظ.
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ٍ
البمدية (ربما بيدف التستّر عمى مخالفاتيم) .وتش ّكمت فييا لجنتان ،شعبية وشبابية ،مثّمتا أول ٍ
سياسية
حالة
ّ
ٍ
جديدة تنبثق من رحم الحركة الشعبية وليس من المكاتب البيروقراطية.

ٕ -فتنة الالذقية :عمى شفا اضطرابات طائفية
السنية،
انطمقت تظاىرات البلذقية في يوم "جمعة الغضب" من بعض األحياء الشعبية التي تتّسم بغالبيتيا ّ
وبس" و"بالروح بالدم نفديك يا درعا" ،و"سممية سممية" و"حرية حرية" و"اهلل
تحت ىتافات "اهلل سورية ،حرية ّ

()ٛٚ
حي الحرش ،رفعت التظاىرة شعا اًر وحيداً ىو "بالروح بالدم نفديك يا درعا"( .)ٛٛوفي األحياء
أكبر"  .وفي ّ
الشعبية المركبة مذىبياً مثل حي قنينص ،حدثت االشتباكات باأليدي وبالقبضات بين س ّكان حي و ٍ
احد قد
ّ
ّ
العموية وتّرت الوضع .وكانت
قسمين متناحرْين( .)ٜٛحدثت ىجمات متبادلة بين األحياء
غدوا
ْ
السنية و ّ
ّ
ْ
فض ذلك باألساليب التقميدية ،وىي استخدام القنابل المسيمة لمدموع وبإطبلق النار في
سمطات األمن تحاول ّ

األشد في التظاىر قد وقعت في
اليواء ،وبخراطيم مياه سيارات اإلطفاء والبمدية .وكانت الحركة المدينية
ّ
لحي الرمل الجنوبي وىو من أفقر أحياء البلذقية وأكثرىا نشاطاً في
حي السكنتوري المتاخم
ّ
ّ
)
ٜٓ
(
ٍ
ٍ
ممن ينحدرون من
حي الرمل الجنوبي الذي ىو مؤلّف بدرجة أساسية ّ
االحتجاجات  .وشممت التظاىرات ّ
إدلب وجبل الزاوية ويعرفون محمياً بـ"الشريقية" ،وىو ما يشير إلى عمق العبلقة التاريخية االقتصادية
حي الرمل بينما استنجد
السنة
والبشرية بين إدلب وجبل الزاوية وبين البلذقية .وقد استنجد ّ
ّ
بفمسطينيي ّ
العمويون بالجبل .وغدت البلذقية عمى حافة الياوية .ودفعت السمطات إزاء ىذا الوضع األحياء كافةً لتشكيل

ٍ
استمرت
أي
لجان أمن ذاتي محمّي تحول دون دخول ّ
أشخاص "غرباء" أو "مشبوىين" إليو إلثارة الفتنة .و ّ
السنية
مسؤولية ىذه المجان طيمة ستّة أيام (ٕ٘ ٖٓ-آذار/مارس)(ٔ ،)ٜلعبت القيادات التقميدية الدينية
ّ

العموية خبلل ىذه الفترة دو اًر ميماً ومؤثّ اًر في التيدئة ،وكان الدور االجتماعي الوحيد المتاح في تمك
و ّ
الظروف(ٕ.)ٜ
واجيت السمطات مساء يوم السبت  ٕٙآذار/مارس ٕٔٔٓ موجة الميميشيا الجبمية المنحدرة من "أزالم"

مراكز القوى "الزبائنية" العموية التي كان قد ش ّكميا الحاج الدكتور جميل األسد وغيره ،إبان قيادتو لعممية
السيطرة عمى مرفأ البلذقية وعمميات التيريب المختمفة من الموانئ العائمة وغيرىا إلى الداخل ،ووصمت ىذه
http://www.youtube.com/watch?v=pxfnVrzJxb4&NR=1
http://www.youtube.com/watch?v=jq5Y4t0TOIE&feature=related
 ِٓ 21ؾٛجخ جٌٕحشؾ ذٓحَ  ّٔٛ٠جٌّم ُ١فِ ٟىٕ٠س جٌاليل١س ٌٍرحقع ػٓ أْثٍ ٍس ِىطٛذس ف ٟشىً ٔض جْطفٓحٌ.ٞ
ٓ 1ضهٍؾ جٌْٛحتً جإلػالِ١س ٚوًٌه ذؼغ جأل٘حٌ ٟذٚ ٕٗ١ذ ٓ١ق ٟجًٌٍِ جٌؿٕٛذ ّٝٓ٠ٚ( ٟأ٠ؼح ً ًٌِ جٌفٍٓط١ٕ١س أِ ٚه ُ١جًٌٍِ) ٠ٚمغ ف ٟجٌطٍف
جٌؿٕٛذٌٍّ ٟىٕ٠س.
ٔ 1جٌّؼٍِٛس قٛي ٌؿحْ جألِٓ جًٌجض ٟجٌّكٍ ِّٓ ٟطّىز ِٓ ٍِجٍْس ذ ٓ١جٌرحقع ٚذ ٓ١جٌىحضد ٚجٌٕحشؾ ِكّى ْ١ى ٌطحص جٌّم ُ١ف ٟجٌاليل١س فٟ
ضّ.ٕٓٔٔ ٛ١ٌٛ٠/َٛ
ِٕ 1كحوغحش ِرحشٍز أؾٍج٘ح جٌرحقع ِغ جٌٕحشؾ ذٓحَ  ّٔٛ٠ف ٖٓ ٟقٍُ٠جْ.ٕٓٔٔٛ١ٔٛ٠/
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الميمشيات بالفعل إلى حدود مدينة البلذقية ،وحاصرت مداخميا بالفعل لتحطيم األحياء السنية ،وحالت

وردت الميميشيا إلى الجبل(ٖ .)ٜلكن ،كانت ال تزال ىناك في المدينة نفسيا عممية
السمطات دون ذلكّ ،
تعبوية داخمية يقودىا رئيس إحدى المنظّمات الشعبية ،وتش ّكل "ذئباً" خط اًر يستطيع تغطية أعمالو بموقعو

(ٗ)ٜ
أن محاولة االقتحام قد حدثت في كل من البلذقية وبانياس
اءىا  .ويبدو ّ
ومن ور َ
في السمطة المحمية َ
ردىا .وجرت محاولة إحداث حري ٍ
ومما ىو مؤ ّكد
ق
ّ
وتم ّ
مصغ ٍر في بعض شوارع المدينة ومحبلتياّ .
وجبمةّ ،
ٍ
تم
في ضوء تحميل النصوص ّ
أن عمميات حرق البلذقية قد ّ
تمت بفعل أفراد يعتقد أنيم "منظّمون" ،إذ ّ
ٍ
مصور عممية اندالع
المارة أو المتظاىرين .ويظير شريط
إحداث ىذه الحرائق في
َ
مناطق شبو خالية من ّ
ّ

تحولت إلى
النيران في سيارة متوقّفة عمى الرصيف ،وعدد
ّ
المارة قميل وىو ما ينفي وجود تظاىرة ّ
ٍ
بشكل مقصود بفعل فاعل كما
اضطرابات ،وأصوات سيارات اإلطفاء تبدو مسموعةً بوضوح .لقد حدث ذلك

ُيقال ،وليس في سياق اضطرابات(٘ .)ٜوفي ساحة الشيخ ضاىر التي غدت شبو خالية ،أُحرقت بعض
خال من المارة قام بضع عشرات من األشخاص بحرق سيار ٍ
المحبلت الخاصة( ،)ٜٙوفي شارٍع شبو ٍ
ات
ّ
متوقفة ،وجر سيار ٍ
ٍ
ات أخرى لحرقيا ،أو لقطع الطريق( .)ٜٚوش ّكل ذلك أساس اتيام السمطات في ٕٚ
ّ
آذار/مارس ٕٔٔٓ لما يحدث في سورية كميا وليس في البلذقية وحدىا بأنو "فتنة طائفية"(.)ٜٛ

صدمة الثالثين من آذار
ٍ
ٍ
السيما في
تم التمييد لخطاب لمرئيس بشار األسد بحممة تظاىرات صاخبة في معظم المدن السورية ،و ّ
ّ
أن ىناك عممية
مما ال ش ّ
ك فيو ّ
المدينتين المميونيتين حمب ودمشق ،وكانت ىذه التظاىرات تيتف بحياتوّ .
أن كثيرين خرجوا في ىذه التظاىرات من منطمق
تنظيمية دقيقة كانت تقف خمف ذلك ،لكن من المؤ ّكد ّ

ٖ ِٓ 1أؾٛذس جٌٕحشط ِْ ٓ١كّى ْ١ى ٌطحص ٚذٓحَ  ّٔٛ٠جٌّم ٓ١ْ ّ١ف ٟجٌاليل١س ػٓ أْثٍس جٌرحقع.
ٗ 1ضأ ّنٍش ػٍّ١س ئلحٌس ٌت ّ١جضكحو جٌفالق ٓ١جًٌ ٞض ٌّٝٛػٍّ١س جٌطؿ١١ش وػٍ١جً ئٌ ٝقىٚو ٘ ضٌّْ( ،ٕٓٔٔ ٛ١ٌٛ٠ /َٛحٌس ذٓحَ .)ّٔٛ٠
95
http://www.youtube.com/watch?v=bJ38oGuzQsU
96
http://www.youtube.com/watch?v=8j-_qcbDaas&NR=1
http://www.youtube.com/watch?v=-PV0xIG4T2I&feature=relate :ٚ
97
http://www.youtube.com/watch?v=GbaX8rRQi_c&feature=related
 12جػطرٍش ِٓطشحٌز جٌٍتحْس ف٠ٌْٛ ٟس ذػٕ١س شؼرحْ أْ جألقىجظ جٌط ٟضؿٍ ٞقحٌ١ح ً "ضٕىٌؼ ػّٓ ِشٍٚع ؽحتف٠ ٟكحن ػى ْ٠ٌٛسٚ ،ال ػاللس ٌٗ
ذحٌطظحٍ٘ جٌٍّٓٚ ٟجٌّطحٌد جٌّكمس ٚجٌّشٍٚػس ٌٍشؼد جٌٓٚ ."ٌٞٛلحٌص ذػٕ١س فٌ ٟمحء ِغ جٌظكف ٓ١١ف ٟوِشك "ِح ضأ ّوىٔح ِٕٗ قط ٝج ْ٢ذؼى أْ
جضؼكص ذؼغ جٌظ ،ٌٛأْ ٕ٘حن ِشٍٚع فطٕس ؽحتف١س ف٠ٌْٛ ٟس"ّ ٚٚ .ؾٙص ذػٕ١س أطحذغ جضٙحَ ئٌ ٝفٍٓط ٓ١١ٕ١ذحٌطٌٛؽ ف ٟأقىجظ ٚلؼص ف ٟجٌاليل١س،
ٚلحٌص "أض ٝأشهحص جٌرحٌقس ِٓ ِه ُ١جٌٍٍِس ٌالؾث ٓ١جٌفٍٓط ٓ١١ٕ١ئٌ ٝلٍد جٌاليل١س ٚوٍٓٚج جٌّكحي جٌطؿحٌ٠س ٚذىأٚج ذّشٍٚع جٌفطٕسٚ ،ػٕىِح ٌُ
ٓ٠طهىَ جألِٓ جٌؼٕف ػىُ٘ نٍؼ ِٓ ج ّوػ ٝأٔٗ ِٓ جٌّطظحٍ٘ٚ ٓ٠لطً ٌؾً أِٓ ٚجغٕ ِٓ ٓ١جٌّطظحٍ٘ٓ٠
http://www.aljazeera.net/NR/EXERES/D81BB1C2-5075-4E42-83DE-9979863D66FF.htm
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()ٜٜ
ضخت الماكينة اإلعبلمية الرسمية وشبو الرسمية
عقدىم األمل عمى الرئيس في تمبية اإلصبلحات  .وقد ّ
وصرح نائب الرئيس
أن الرئيس سيمقي خطاباً يبلقي آمال الناس،
في ْ
ذينك اليومين خطاباً يشترك في ّ
ّ

وتحدث البعض عن ثورة سيعمنيا بشار األسد
مطمئناً" لمناس(ٓٓٔ)،
بأن الخطاب سيكون"
ّ
فاروق الشرع ّ
ْ
تتطور سورية إلى مشيد عراقي أو ليبي.
وسيقودىا بنفسو لمحيمولة دون أن ّ
مخي ٍب لآلمال ،لقد كان صدمةً وصفعةً ،فمقد اعترف الرئيس بالجوانب
لكن ما حدث بالفعل كان أكثر من ّ
الموضوعية الداخمية لضرورة اإلصبلح .لكن ما ىيمن عمى خطابو ىو كبلم "الفتنة الطائفية" و"المؤامرة"،

استخدامو لكممة "مؤامرة" .وأنيى الرئيس
وذكر مصطمح الفتنة الطائفية في الخطاب  ٔٚمرةً ،كما تواتر
ُ
ٍ
ٍ
حق
بشكل
ضدي" .ومزج
متداخل بين ّ
إما أن تكونوا معي أو ّ
كبلمو في مجمس الشعب بما فحواهّ " :
المتظاىرين ومطالبيم المشروعة وبين إحباط مؤامرة المتآمرين ،ولم يكن تكرار مصطمحات الفتنة والمؤامرة
متناسباً مع تأكيده بأن المتآمرين يمثّمون "القمّة" بل "القمّة القميمة" التي قامت "بالخمط بين ثبلثة عناصر:
(ٔٓٔ)
أن الرئيس أثار الناس عندما وصف قتمى المواجيات بأنيم
الفتنة واإلصبلح والحاجات اليومية"  .كما ّ
ٍ
وصف من سقط في
"ضحايا" دون أن يستخدم كممة "شيداء" التي استخدميا نفسو في
خطاب سابق في ْ

قوات األمن ،مع
مواجيات درعا ،والتي درج
ّ
المحتجون عمى إطبلقيا عمى قتبلىم الذين يسقطون عمى يد ّ
أنو وصف "الضحايا" بأنيم "إخوتنا وأىميم ىم أىمنا" .وىذه الثغرة في الخطاب ىي ما حاول الرئيس أن
أن
ّ
يصححو من خبلل الكممة التوجييية أمام الحكومة الجديدة في ٗٔ نيسان/أبريل ٕٔٔٓ ،حيث اعتبر ّ
(ٕٓٔ)
الجميع "شيداء سورية" .و كانت الصدمة الشعبية كما صدمة النخب من خطاب الرئيس كبيرةً جداً ،إذ
ٍ
ٍ
ٍ
جديدة في تسارع وتيرة
مرحمة
مرحمة وبدء
جاء عمى العكس تماماً من التوقّعات ،وليذا ش ّكل الخطاب نياية
األمني جوىرىا في ضوء نظرية" المؤامرة" و"الفتنة الطائفية"(ٖٓٔ).
األحداث ،ومثّل الح ّل
ّ

 11وٌص جْطمظحءجش جٌرحقع ف ٟقىٚو ِىٕ٠س قٍد أْ ذؼغ جٌطالخ ف ٟجٌػحٔ٠ٛحش ٚجٌؿحِؼس وحٔٛج ٠طٕحو ْٚفّ١ح ذٌٍ ُٕٙ١هٍٚؼ ف ٟجٌٍّٓ١ز٠ٚ ،مِْٛٛ
ذًٌه ِٓ و ْٚػرؾ ٍِوُ .ٞوّح ْأي جٌرحقع ػشٍجش ِٓ جًٌ ٓ٠شحٌوٛج ف ٟجٌٍّٓ١جش٠ٚ ،فطٍع أٔٔ ُٙحلّ ْٛػٍ ٝجٌٕظحَ ذٓرد ٚلٛع ػكح٠ح فٟ
جٌّىٕ٠س ئذحْ جٌّٛجؾٙس ِغ جإلنٛجْ جٌٍّّٓ ٓ١ف ٟجٌػّحٔ١ٕ١حش ػ ّّٓ وفؼٌٍّ ُٙشحٌوس ،فأؾحذٛج ّ
ئْ ِشحٌوط ُٙوحٔص يجض١س ٚؽٛػ١س.
ٓٓٔ أػٍٓ ٔحتد ٌت ّ١جٌؿّ٠ٌٛٙس فحٌٚق جٌشٍع  َٛ٠جالغٕ ٕٓٔٔ/ٖ/ٕ2 ٓ١أْ جٌٍت ّ١ذشحٌ جألْى ٍْ١م ٟوٍّس ٘حِس نالي جٌ ٓ١ِٛ١جٌّمرٍ ٓ١ضطّثٓ وً
أذٕحء جٌشؼدٚ .ؾحء يٌه ػمد ٌمحتٗ ِغ ْٚٚىٗ جٌّرؼٛظ جٌظ ٟٕ١جٌهحص ٌٍشٍق جألْٚؾ .دٌبرش" :جٌٍت ّ١جألْى ٍْ١م ٟوٍّس نالي جٌ ٓ١ِٛ١جٌّمرٍٓ١
١ْٚؼٍٓ قحٌس ٌفغ جٌطٛجٌب"http://www.dp-news.com/pages/detail.aspx?articleid=79197 ،ٕٓٔٔ-ٖ-ٕ2 ،
ٔٓٔ ٌٍٛلٛف ػٍ ٝنطحخ جألْى ف ٕٓٔٔ/ٖ/ٖٓ ٟجضرغ جٌٍجذؾ جٌطحٌhttp://www.youtube.com/watch?v=0ZfUcNFW9vs :ٟ
ٕٓٔ ٌٍٛلٛف ػٍ ٝجٌىٍّس جٌطٛؾ١ٙ١س ٌٍٍت ّ١جألْى فٓ١ٔ ٔٗ ٟحْ/أذٍ ٕٓٔٔ ً٠جضرغ جٌٍجذؾ جٌطحٌ:ٟ
http://www.syriantube.com/video/3945/%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%84%D9%85%D8%A9%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D8%AC%D9%8A%D9%87%D9%8A%D8%A9%D9%84%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AF%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%84-%D8%AA%D8%B1%D8%A4%D8%B3%D9%87%D8%AC%D9%84%D8%B3%D8%A9-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%A1-3
ػًٌ
ٖٓٔ ٠رى ٚأْ لّٓح ً ورٍ١جً ِٓ جٌشحٌع وحْ غحػرح ً ٌىٓ ظ ًّ ٕ٘حن لُٓ ور ٍ١آنٍ ٍ٠ج٘ٓ -ػٍ ٝجٌٍغُ ِٓ ن١رس أٍِٗ -ػٍ ٝجٌهطحخ ٍ٠طّّ ٔٛػح ً ِٓ
ٍ
ش وػٍ١زً ػٓ أْ ٕ٘حن لِ ٜٛؼّٕ١س وفؼص جٌٍت ّ١ئٌ ٝضغ ٍ١١نطحذٗ ؾًٌ٠ح ً ف ٟجٌٍكظحش جألنٍ١ز٠ٚ .رى ٚأْ ًٖ٘ جإلشحػحش ٌُ ضىٓ
ٌٍٍت٠ٚ ،ّ١طىجٚي ئشحػح ٍ
شهض ٠ؼًّ ِغ جٌٍت ّ١ػٓ قىٚظ ً٘ج جٌطغِ (ٍ١محذالش أؾٍج٘ح جٌرحقع ِغ شهظ١ط ٌُ ٓ١ضٍغرح ف ٟيوٍ جّّْٙح).
ِٓ و ْٚأط ًٍ ،فمى ػرٍّ أوػٍ ِٓ
ٍ
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دراضاث

الوركس العربً لألبحاث ودراضت الطٍاضاث

خالصة تركيبية
أنذر المجتمع السوري من خبلل حادثة "الحريقة" ( ٜٔشباط/فبراير ٕٔٔٓ) البلعبين فيو كافّةً في سياق
ٍ
لحظة لبلنفجار ،ما لم يتم
تساقط آثار الثورات في المجال االجتماعي-السياسي السوري ،بأنو قابل في ك ّل

ٍ
ٍ
ممموسة تستبق انفجاره الكبير .وكما حدث في ٍ
كثير من االنتفاضات والثورات في التاريخ،
سياسات
تنفيذ
فإن عمود الدخان الكثيف ينطمق في أوقات األزمات الشاممة من عود ثقاب .وكان من أشعمو لممفارقة ىو
ٍ
ٍ
قوي ليا في أجيزتيا
وتتميز
منطقة تعتبر محسوبةً تاريخياً عمييا،
تعسفات السمطة نفسيا في
ّ
بتمثيل ّ

المختمفة ،وىي منطقة درعا .ىكذا كان من أشعل فتيل الوالّعة فوق برميل البارود المحتقن ىو أسموب رئيس
ردوا عمى إذالليم واىانتيم
فرع أمني في التعامل مع وجياء درعا ونسائيا في شأن "أطفال" موقوفين ،ف ّ
باستدعاء الفزعة االجتماعية التقميدية والمناطقية.

المينة"
وكشفت محاولة معالجة ذلك عن مبلمح ازدو ٍ
"القوة ّ
اج بين طريقتين في إدارة األزمة ،ىما طريقة ّ
ي" بدرعا التي استنفرت الحافز
وطريقة "القوة القاسية" .وحدثت إبان ذلك "خطيئة" اقتحام "الجامع العمر ّ
ٍ
الديني لمميمشين ،وحولتو من "تنييدة المظموم المقموع ،وقمب عا ٍلم ببل ٍ
"غضبة"
قمب" بمغة ماركس إلى
ّ
ّ
ٍ
ٍ
ٍ
مختمفة
أشكال
تطور إلى
و"فورٍة" مختمطة بالفقر واإلفقار والتيميش و ّ
التعسفات التسمطية ،سرعان ما ست ّ
ومعقّ ٍ
دة في سيرورة األحداث .فتعقّد الوضع في درعا ،وانتشر مثل بقعة الزيت في مدنيا ثم في المدن
الممبرلة .وفي الثبلثين من آذار/مارس
الصغيرة والمتوسطة
الميمشة التي كانت أكثر من دفع كمفة التسمطية ْ
ّ
مخيباً لآلمال كان
ٕٔٔٓ ألقى األسد ،في ظل التباين الكبير في قيادتو حول سياسات إدارة األزمة ،خطاباً ّ

السوريون ينتظرون تمبيتو لتطمّعاتيم ،فانتيت مرحمة وبدأت مرحمة جديدة في إطار سيرورة األحداث.
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