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استراتيجية حصار المدن
الداخمية وموجات النزوح واالقتالع
العمميات العسكرية :الفتوحات
ّ
ش ّكمت أحداث "الجمعة العظيمة" ،أو باألحرى "الجمعة الدامية" ،في المدف الصغيرة والمتوسطة عموماً ،وفي

األساسي في تبني القيادة السورية استراتيجية الح ّؿ األمني الحتواء األزمة بأساليب
العامؿ
درعا خصوصا؛
َ
ّ
"القوة القاسية" ،وتعميؽ الح ّؿ السياسي إلى حيف إنجاز مياـ االستراتيجية األمنية .وكاف الوضع في درعا
االحتجاجية في درعا ومدنيا كبرى الحركات
وفؽ المنظور األمني ىو األخطر ،إذ مثمت الحركة
ّ
الشعبي الشامؿ.
شدة وكثافةً وتعبي ار عف العصياف
االحتجاجية في سورية كمّيا ،وأكثرىا ّ
ّ

األمنية عممية
وفسرت في إطار صياغتيا المنظومية و"خياالتيا"
ّ
وفي ىذا السياؽ صيغت نظرية "المؤامرة"ّ .
تمرد الشباب عمى "التسوية" بيف السمطة و"وجياء" درعا ،وانقساميـ بيف أنصار الشيخ الصياصنة إماـ

ي الداعي لمتسوية ،وبيف أنصار الشيخ رزرؽ اهلل أبي زيد مفتي درعا المتعاطؼ مع
الجامع العمر ّ
ٍ
وبسيط لبعض المجموعات الشبابية ،واليجمات "الغامضة"
الشباب(ٔ) .وظيرت بوادر عممية تسمّ ٍح ّأولي
(ٕ)
سيما
عمى بعض وحدات الجيش والشرطة  ،وبروز محاولة بعض الالعبيف السمفييف في الخارج وال ّ
ٔ

ؽٜذد كزشح اهزؾبّ اُغ٤ؼ ُذسػب ؽذٝس اٗوغبّ ٝامؼ ث ٖ٤اُق٤بف٘خ ٝأث ٢ص٣ذ ،كل ٢ؽ ٖ٤عبس اُق٤بف٘خ ػِ ٠هش٣ن اُزٜذئخ ٖٓ ٓ٘طِِن إٔ دسػب
الرزؾَٔ دكغ مؾب٣ب امبك( ٖ٤٤هبسٕ ٓغ ٓبهبُ ٚاُق٤بف٘خ ك ٢أُوبثِخ اُز ٢أعشاٛب اُزِلض ٕٞ٣اُغٞسٓ ١ؼ،ٚ
) ،http://www.youtube.com/watch?v=RdIFJh1KfFA&feature=player_embeddedثٔ٘٤ب هذّ اُؾ٤خ سصم هللا أث ٞص٣ذ اعزوبُزٚ
(ٖٓ خطبة اُؾ٤خ سصم أث٤ض٣ذ ٓلز ٢دسػب ٣وذّ اعزوبُز ٚك ٕٓٔٔ/ٗ/ٕٖ ٢هبسٕ ٓغ اُ٘ـ اٌُبَٓ ك:٢
http://www.youtube.com/watch?v=KNE3jC_DbEg&feature=relate
ٕ
رٞارشد كٛ ٢ز ٙاُلزشح ٛغٔبد ٓغٔٞػبد" ٓغِّؾخ" ػِ ٠اُغ٤ؼ ٝه ٟٞاألٖٓ اُذاخِ ٢اعزؾٜذ كٜ٤ب ؽز ٠دخ ٍٞدسػب ػؾشاد اُؼغٌش ٖ٤٣ثبُلؼَٝ .هذ
ارّٜٔذ اُغِطخ ٓغٔٞػبد"عِلّ٤خ" ٓ٘ظّٔخ ٓٝغِّؾخ ثبُو٤بّ ثٜب ،ثٔ٘٤ب ارٜٔذ ؽشًبد االؽزغبط األعٜضح األٓ٘٤خ ثز٘ظٜٔ٤ب ٝاُو٤بّ ثٜبُ ،زجش٣ش ػِٔ٤خ هٔؼٜب،
ٝرؾِٜ٣ٞب ػٖ هج٤ؼزٜب اُغِّٔ٤خ.
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(ٖ)
ممف يممكوف قواعد ليـ أو نفوذاً في أوساط الشباب بحوراف ،لتطوير حركة االحتجاجات إلى
"السروريوف"
ّ
ٍ
ٍ
متكاممة تستيدؼ تحويؿ
شاممة عمى النظاـ .ووصفت نظرية المؤامرة كؿ ذلؾ بأنو جزٌء مف "مؤام ٍرة"
ثو ٍرة
ٍ
المنشؽ عبد الحميـ
مجمس انتقالي فييا يقوده نائب الرئيس السابؽ
"درعا" إلى "بنغازي" سورية ،وتشكيؿ
ّ

خداـ(ٗ).
ّ

أف الجدؿ في القيادة السورية الفعمية ،التي تتركز فييا عممية اتّخاذ الق اررات ،كاف حاداً بيف أصحاب
يبدو ّ
(٘)
بعممية عسكر ٍ
ٍ
ية
تمخض ىذا الجدؿ عف اتّخاذ قرار القياـ
الح ّؿ األمني وأصحاب الح ّؿ السياسي  .وقد ّ
ٍ
األمنية ،عمى أف تنتيي في
محدودة في درعا لتفكيؾ المجموعات "المسمّحة" التي قامت عمييا التقارير
ّ
()ٙ
أف ما حدث ىو
منتصؼ أيار/مايو ،ليعمف الرئيس عمى إثرىا عف بدء عممية الحوار الوطني  ،غير ّ
ٍ
ٍ
شاممة ،واتّساع ميادينيا مف تؿ كمخ إلى حمص فجسر الشغور وجبؿ الزاوية ثـ
عمميات
تحوليا إلى
ّ
البوكماؿ ،تمتيا دير الزور والمعرة وبنش وسرميف وتفتناز في ريؼ محافظة إدلب.
توسعت عمميات الجيش إلى خارج درعا ،بيدؼ إخماد الحركات االحتجاجية تحت
وفي ىذه المرحمة ّ
العمميات قد شممت الرستف (ٗ
عنواف مكافحة السمفييف .وبحموؿ ٘ٔ أيار/مايو ٕٔٔٓ كانت ىذه
ّ

أيار/مايو) إثر رفض وجيائيا تسميـ عدة مئات مف الرجاؿ المتيميف في حوادث "الشغب" الصاخبة في
()ٚ
وتـ
ثـ بانياس (٘ ٛ-أيار/مايو) ،التي حوصرت في ىذه العمميةّ ،
وقسمت بالحواجزّ ،
نيساف/أبريؿ ّ ،
اعتقاؿ ما ال يق ّؿ عف ٕٓ٘ شخصاً ،كاف بينيـ الشيخ أنس عيروط والناشط بساـ صييوني وبعض أبناء

عائمة البياسي( .)ٛوشممت أيضا دوما والتؿ والكسوة (ٗ ٘-أيار/مايو)"( .)ٜوكذلؾ حممة االعتقاالت في سقبا

ٖ

أُزؤصش ٕٝثؾشًخ ٓؾٔذ عشٝس ص ٖ٣اُؼبثذ ٖ٣أُؼشٝكخ ثـ" اُغشٝس٣خ" ٢ٛٝ ،ؽشًخ عِل٤خ اخٞاٗ٤خٝ .عشٝس  ٖٓ ٞٛأث٘بء دسػبٝ ،.هذ اٗخشه ك٢
ػِٔ٤خ اُزؼجئخ ٝاُزؾش٣ل .هبسٕ ٓضل ٓغ سعبئِ" ٚرؼِٔذ ٌْٓ٘ أٜ٣ب اُؾجبة" (ٖٕ ٗ٤غبٕ/أثش ٖٓ ّٞ٣"ٝ ،)ٕٓٔٔ َ٣أ٣بّ ؽٞسإ أُغ٤ذح" (ٖ)ٕٓٔٔ/ٗ/
اُشاثوٞٓ :هغ اُؾ٤خ ٓؾٔذ عشٝس ص ٖ٣اُؼبثذhttp://www.surour.net/index.php?group=view&gid=6&rid=833 ،ٖ٣

٘

ثشصد ٓئؽشاد رُي ٖٓ خلٍ االرقبالد اُغبٗج٤خ اُزً ٢بٕ ٣غشٜ٣ب ثؼل ٓٞكذ ١اُشئ٤ظ اُ ٠ثؼل ه٤بداد أُؼبسمخ اُذٔ٣وشاه٤خ اُغٞس٣خ ك٢
اُذاخَٗٝ ،وِ ْٜػضّ اُشئ٤ظ ػِ ٠اُو٤بّ ثؼِٔ٤خ افلؽبد ؽبِٓخٝ ،رؾٔ ِٚ٤ثؼل هبدح األعٜضح ٓغئ٤ُٝخ رٞر٤ش اُٞمغ األٓ٘ٓ ٖٓ( .٢وبثلد أعشاٛب
اُجبؽش ٓغ أؽذ ٛز ٙاُو٤بداد)ٝ .هذ ًؾق سعبء اُ٘بفش ػن ٞأٌُزت اُغ٤بعُ ٢ؾضة االرؾبد االؽزشاً ٢اُؼشث ٢اُذٔ٣وشاه ٢أُؼبسك ػٖ عبٗت ٖٓ
ٛز ٙاالرقبالد اُز ٢أٝؽذ ثٞعٞد ع٘بؽ ٖ٤ك ٢اُو٤بدح اُغٞس٣خ ،األٓ ٍٝزؾ ّذد أٓ٘٣ ٢زٔضَ ك ٢األعٜضح األٓ٘٤خ ٝاُؾضث٤خ ٝاُضبٗ ٢ع٤بع ٢ػولٗ٣ ٢زٔضَ
ك ٢اُشئبعخ ٝاُو٤بدح اُؼغٌش٣خ" .سعبء اُ٘بفش" ،دالالد  ّٞ٣اُـنت ٝهش٣ن اُخلؿ" ،انًُبر انذًَمراطٍ انىطٍُ ،د ٕٝسهْ أ ٝعِغِخ ٔ ،أ٣بسٓ/بٞ٣
ٕٔٔٓ.
ٙ
ٛزا ٓب  ٌٖٔ٣اعز٘زبع ٖٓ ٚاػلٕ ٝص٣ش اإلػلّ صْ أُغزؾبسح اُشئبع٤خ ٝه٤بدح اُغ٤ؼ ٜٗب٣خ اُؼِٔ٤بد ك ٢دسػب ٝاالٗزوبٍ اُ ٠اُؾٞاس اُغ٤بع٢
7
 انجسَرة َجٗ" :ؾش دثبثبد ٓٝذسػبد ؽ ٍٞدٓؾن ٝهشة ؽٔـ"،،ٕٓٔٔ-٘-ٗ ،،http://www.aljazeera.net/NR/EXERES/40770A91-4105-4B4B-B2CA-149352372E5B.htm
8
 اٗزؾشد هٞاد عٞس٣خ ٓئُلخ ٖٓ ػؾشاد اُذثبثبد ٝأُذسػبد ثبُوشة ٖٓ ٓذ٘٣خ ثبٗ٤بط ػ٘ذ هش٣خ ع ْٜاُجؾش اُز ٢رجؼذ ػؾشح ًِٓٞ٤زشاد ػٖثبٗ٤بط .بٍ بٍ سٍ" :رؼض٣ضاد هشة ثبٗ٤بط"،،ٕٓٔٔ-٘-٘ ،،
. http://www.bbc.co.uk/arabic/middleeast/2011/05/110504_syria_homs.shtml
ك ٢فجبػ  ٕٓٔٔ – ٘ – 7دخَ اُغ٤ؼ ثبٗ٤بطٝٝ ،هؼذ ٓغضسح اُ٘غٞح األسثغ ك ٢هش٣خ أُشهت ،ؽ٤ش عوطٖ هز٤لد ك ٢رظبٛشح ٗغبئ٤خ ُِٔطبُجخ
ثبهلم عشاػ ٓؼزوِ ٖ٤ك ٢هش٣خ أُشهت اُوش٣جخ ٖٓ ثبٗ٤بط .انجسَرة َجٓ" :وزَ ٓ ٙزظبٛشٝ ٖ٣اُغ٤ؼ ٣ذخَ ثبٗ٤بط"،،ٕٓٔٔ-٘-7 ،،
.http://aljazeera.net/NR/exeres/80B80C54-E14F-4CB3-BCC2-4D7659B650C2.htm
 ٝك ٕٓٔٔ – ٘ – ٔٔ ٢أهِوذ اُغِطبد اُغٞس٣خ عشاػ صلصٔئخ ؽخـ ًبٗذ هذ أُوذ اُوجل ػِ ْٜ٤ك ٢ثبٗ٤بط ٓ٘ز إٔ اهزؾٔذ اُذثبثبد أُ٘بهن
اُغٌ٘٤خ ك ٢أُذ٘٣خ (انجسَرة َج" :هزِٝ ٠اػزوبالد هجَ عٔؼخ اُؾشائش"،،ٕٓٔٔ – ٘- ٕٔ ،،
)http://www.aljazeera.net/NR/EXERES/1B0C6F91-D141-4AA5-9889-0361385710B8.htm
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(ٓٔ)

المفمسة بتأثير منافسة الموبيميا التركية لمنتجاتيا

ثـ أطراؼ حمص ( ٙأيار/مايو) وطريؽ حمص-

الرستف الذي تتألؼ البمدات واألحياء الواقعة عمى طرفيو مف متحضري البدو الذيف دخموا في عممية

(ٔٔ)
حي بابا عمرو في حمص (في
في
"
حة
م
المس
ىابية
اإلر
المجموعات
فموؿ
"
ػ
ب
وصفيـ
تـ
مف
وضد
التمديف
ّ
ْ
ّ
ّ
ّ
(ٗٔ)
(ٖٔ)
(ٕٔ)
المعضمية ( ٜأيار/مايو)  ،وقطنا (ٓٔ أيار/مايو)  .ثـ عممية تؿ
ٓٔ ٔٔ-أيار/مايو)  ،وضاحية
ّ

كمخ (ٗٔ ٔٚ-أيار/مايو) ،ثـ تمبيسة المجاورة لمرستف بيدؼ "اعتقاؿ مشبوىيف سمفييف" مف أتباع بعض

(ابتداء
المتشدديف حسب الرواية الرسمية (ٖٓأيار/مايو) (٘ٔ) .ثـ جسر الشغور وجبؿ الزاوية
الدعاة السمفييف
ّ
ً
مف ٕٔ حزيراف/يونيو) ،والبوكماؿ (٘ٔ – ٖٕ تموز/يوليو) ،وحمص مجدداً (ٕٓ تموز) وجبؿ الزاوية.
ٍ
وتشترؾ ىذه المدف كميا في كونيا مدناً أو أحياء صغيرةً أو
بمدات عمى مستوى الحجـ السكاني ،ومترابطةً
المحمي ،وباليامشية االقتصادية واالجتماعية والسياسية،
العصبي
عائمياً واجتماعياً عمى مستوى التكويف
ّ
ّ
حيث لكؿ منيا قصتو الدرامية مع التيميش ،أواإلفالس ،أوالفقر ،أواالستمالؾ "الجائر" ،والسأـ مف اإلذالؿ
ٍ
ٍ
اعتباطية.
محمي ٍة
التسمطي ،والخضوع لسمطات ّ
لقد شيدت ىذه العمميات ثالث موجات نزو ٍح مف درعا ومنطقة جسر الشغور وجبؿ الزاوية وتؿ كمخ .كاف

أشدىا موجة نزوح أىالي جسر الشغور وجبؿ الزاوية .وىي برمتيا مناطؽ حدودية إلى كؿ مف الرمثا
ّ
األردنية ،ووادي خالد المبناني ،وتركيا .كما شيدت أنباء عف مقابر جماعية في درعا (اتيمت فييا القوى
المعارضة السمطة)

()ٔٙ

وجسر الشغور (اتيمت فييا السمطةُ المسمّحيف) ،وانفجار االحتقاف الطائفي في مدينة

تحوؿ كبير في أشكاؿ
حمص .وتبمور دور بعض الالعبيف الجدد مثؿ الالعب العشائري وغيره .وبرز ّ
االحتجاج وىو العصياف المدني الشامؿ ،ثـ اإلضرابات في حماة ،وظاىرة اإلضراب في إدلب .وكانت دوما

االحتجاجية .ثـ
أوؿ مف بدأ ىذا الشكؿ في بداية األحداث ،وىو شكؿ مدني متطور في سيرورة األحداث
ّ
برز شكؿ التحرؾ السياسي لمخروج مف األزمة البنيوية الشاممة والمرّكبة التي دخؿ فييا المجتمع السوري،
9

انىطٍ (اُغٞس٣خ).ٕٓٔٔ/٘/ٙ ،
ٓٔ
انىطٍ (اُغٞس٣خ) .ٕٓٔٔ/٘/ٙ
ٔٔ
اٗزؾشد ػؾشاد اُذثبثبد ك ٢األؽ٤بء اُز ٢روغ ػِ ٠أهشاف ٓذ٘٣خ ؽٔـٓ ،ضَ ثبثب ػٔش( ٝؿشة) ٝد٣ش ثؼِجخ (ؽٔبٍ ؽشم)ٝ ،اُغز ٖ٤ك ٢ؽ٢
ػؾ٤شح (ؽشم)( ،انجسَرة َج ٖٓ" :هز٤ل ك ٢عٔؼخ اُزؾذ ١ك ٢عٞس٣ب"،،ٕٓٔٔ -٘-ٙ ،،
 .)http://www.aljazeera.net/NR/exeres/902F690A-9291-4592-BFE2-67C08D48AC75.htmهبسٕ ٓغ اُٞهٖ (اُغٞس٣خ)،
.ٕٓٔٔ/٘/ٙ
ٕٔ
انىطٍ (اُغٞس٣خ).ٕٓٔٔ/٘/ٕٔ ،
ٖٔ
 بٍ بٍ سٍ" :عٞس٣ب اُغ٤ؼ ٣ذخَ مبؽ٤خ أُؼنٔ٤خ"،،ٕٓٔٔ-٘-9 ،،http://www.bbc.co.uk/arabic/middleeast/2011/05/110509_syria_muadhmia.shtml
ٗٔ
 انجسَرة َج" :هزِٝ ٠اػزوبالد هجَ عٔؼخ اُؾشائش"http://www.aljazeera.net/NR/EXERES/1B0C6F91- ،،ٕٓٔٔ – ٘- ٕٔ ،،D141-4AA5-9889-0361385710B8.htm
٘ٔ
 انجسَرة َج" :هزِ ٠ك ٢اهزؾبّ اُغ٤ؼ ُِشعزٖ ٝرِج٤غخ"http://www.aljazeera.net/NR/EXERES/02D147BE- ،،ٕٓٔٔ-٘-ٖٓ ،، . 01F7-4FA2-88EF-D8D29C00767B.htmهبسٕ ٓغ اُٞهٖ (اُغٞس٣خ)ٝٝ ،ٕٓٔٔ/٘/ٖٔ ،فلذ (اُٞهٖ) اُغِل ٖ٤٤ثـ" ٓغٔٞػبد أُغِؾٖ٤
أُ٘زُٔ ٖ٤ز٤بساد د٤٘٣خ ٓزؾذدح  ٖٓٝأرجبع ٓؾب٣خ ٣و ٕٞٔ٤خبسط عٞس٣خٝ ،رؾذ٣ذا ٖٓ أرجبع اُؾ٤خ ػشػٞسٝ ،أد ٟرُي اُ ٠اؿلم اُطش٣ن اُؼبّ اُذ٢ُٝ
ثٓ ٖ٤ذ٘٣ز ٢ؽٔـ ٝؽٔبح"( ،انىطٍ (اُغٞس٣خ))ٕٓٔٔ/٘/ٖٔ ،
ٔٙ
ثزبس٣خ ٘ٔ ٕٓٔٔ-٘-رْ اإلثلؽ ػٖ خٔظ عضش ك٘ٓ ٢طوخ اُجؾبس ثذسػب اُجِذٝ .ارٜٔذ ثؼل ٓ٘ظٔبد ؽوٞم اإلٗغبٕ اُغِطخ ثبسرٌبة اُغشٔ٣خ،
ثٔ٘٤ب ٗغت اُ ٠أُؾبٓ ٢اُؼبّ أٗ ٚثِّؾ ثبُٞاهؼخ ٝإٔ ُغ٘خ ؽٌِذ ُِزؾو٤ن كٓ ٢لثغبد اُؾبدس ٝأعجبثٝ ،ٚهذ عِّٔذ اُغضش اُ ٠أٛبُ ٢أُزٞك ٖ٤ؽ٤ش رْ
دكٜ٘ب( .انىطٍ اُغٞس٣خ.)ٕٓٔٔ/٘/ٔ8 ،
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وظيور بوادر تحرؾ الفئات الوسطى الحديثة .وسنحاوؿ ىنا عبر مقاربة وصفية -تحميمية التوقؼ عند
تميزت بو مف
المقاطع األساسية التمثيمية في تاريخيا المباشر،
ّ
فيـ ما يقبع خمفيا مف عوامؿ ،وما ّ
متوخيف ْ
ديناميات.
ّ

عممية درعا ( 55نيسان/أبريل 55-أيار/مايو) :موجة النزوح األولى المبكرة:
في ٕ٘ نيساف/أبريؿ ٕٔٔٓ بدأت عممية درعا بتطويؽ مدينتيا ،وقطع المياه والكيرباء واالتصاالت عنيا.
يوـ و ٍ
عممية عسكر ٍ
ٍ
ية كبيرٍة تتـ بعد عممية "جبمة" التي حدثت قبؿ ٍ
احد فقط منيا .وبيف دخوؿ
وكانت أوؿ

الجيش إلى درعا والسبت ٖٓ نيساف/أبريؿ كانت شوارع المدينتيف المميونيتيف دمشؽ وحمب خاليتيف تقريباً
المارة ،وسط ىم ٍع مف المجيوؿ ،وانتشار ىستيريا التموف ،والتضخـ السعري لممواد الغذائية ،وارتفاع
مف
ّ
مما جعؿ سعر صرؼ الدوالر يرتفع في شبكات السوؽ السوداء
حمى تبديؿ الميرة السورية بالدوالرّ ،
ّ

()ٔٚ
عدد مف المدف الصغيرة والمتناىية في الصغر يوـ
مفٜٗليرة سورية إلى نحوٗ٘ ليرة سورية  ،بينما ثار ٌ
الجمعة  ٕٜنيساف/أبريؿ الذي أطمؽ عميو ناشطو صفحة الثورة السورية عمى الفيسبوؾ اسـ "جمعة

أشدىا مف ناحية التوتّر مع األجيزة األمنية ووقوع
الغضب" ،بعد صالة الجمعة تضامناً مع درعا ،وكاف ّ
الضحايا في درعا وحمص.
مثّؿ اعتقاؿ حسف عبد العظيـ ،األميف العاـ لحزب االتحاد االشتراكي العربي الديمقراطي الناطؽ باسـ

التجمع الوطني الديمقراطي المعارض ،في ٖٓ نيساف/أبريؿ ٕٔٔٓ ،مع بعض قادة التجمع؛ قطعاً مع
الفعمية إلى
سياسة االتصاؿ الجانبية التي قاـ بيا موفدوف مف الرئيس معيـ( .)ٔٛوعكس ذلؾ انزالؽ السمطة
ّ
األمنييف والعسكرّييف .وفي ىذا السياؽ ،استنفر تطويؽ مدينة درعا ديناميات "الفزعة" التضامنية
أيدي
ّ
القوات بإطالؽ النار عمييا(،)ٜٔ
انية،
ّ
الحور ّ
وتصدى الشباف ،الذيف ش ّكموا تنظيماً عسكرياً بسيطاً ،لطالئع ّ

فر بعض الجنود ،واحتموا في بيوت األىالي،
وفؽ ّ
حؽ "دفع الصائؿ" الدفاعي .ومع عممية االقتحاـ ّ
ٍ
محدود الحقاً تحت اسـ "لواء
ستتطور بشكؿ
(وكانت ىذه ىي أولى محاوالت الفرار الفردية مف الخدمة التي
ّ
جندييف" ،وانتشرت
الرسمية عف "اختطاؼ
الضباط األحرار") ،فتعقّد الوضع نسبياً ،بينما تحدثت الرواية
ّ
ّ
وتحدى المحتجوف قرار و ازرة الداخمية في
الشائعات المتضاربة كالنار في اليشيـ عف انشقاؽ الجيش(ٕٓ).
ّ

ٔ7

ٓلؽظبد اُجبؽش أُ٤ذاٗ٤خ أُجبؽشح ُِٞمغ كٓ ٢ذ٘٣ز ٢ؽِت ٝدٓؾن.
ٔ8
ٓوبثِخ ؽخق٤خ أعشاٛب اُجبؽش ك٤ٗ ٢غبٕ/أثشٓ ٕٓٔٔ َ٣غ سعبء اُ٘بفش .هبسٕ ٓغ اُ٘بفش ،دالالد  ّٞ٣اُـنت ٝهش٣ن اُخلؿ.
ٔ9
أُغبُٔخ ،انىطٍ (اُغٞس٣خ) ٖ٘ٛ" .ٕٓٔٔ/٘/بى ٓوبٓٝخ ٓغِؾخ ظٜشد ك ٢دسػب ثذا٣خ ثؤعِؾخ ػز٤وخ ٖٓ اُز ٢رٞعذ ك ٢األعٞام أُؾِ٤خ (اُغٞداء)
ثذأد ثؼذ ػِٔ٤بد اُوزَ ٝاٗزؾشد ٓغ ع٤طشح األٛبُ ٢ػِ ٠أُذ٘٣خ عِٔ٤ب ٓغ اٗغؾبة هٞاد األٖٓ ٝ ..هطؼب ٓغ ؽقبس أُذ٘٣خ ؽذصذ اُلضػخ اُؾٞساٗ٤خ
ٖٓ أُ٘بهن أُغبٝسح ٝرْ اُزقذُ ١جؼل ٗوبه اُزلز٤ؼ – اُؾٞاعض – سدا ػِ ٠اهلم اُ٘بس ٛزا ٓب ؽذس رٔبٓب ك ٢دسػب٤ُ ..ظ أهَ ٝال أًضش"ٖٓ .
عٞاة سعبء اُ٘بفش ػٖ أعئِخ ٝعٜٜب اُجبؽش ُ.ٚ
ٕٓ
ر٘بهِذ اإلؽبػبد ؽذٝس اٗؾوبم ػغٌشً ١ج٤ش ك ٢فلٞف اُٞؽذاد اُذاخِخ اُ ٠دسػبٝ .امطش اُِٞاء ٓؾٔذ اُشكبػ ٢اُ ٠رٌز٣ت رُي سعٔ٤ب،
ٝاُو ٍٞثؤٗ ٚرشى ه٤بدح اُلشهخ ثغجت ٜٗب٣خ خذٓز ٚاُوبٗ٤ٗٞخُ .لهلع ػِ ٠ث٤بٕ اُِٞاء اُشكبػ ٢هبسٕ ٓغ اُشاثو:
 http://www.youtube.com/watch?v=YZPLUyWkLGEأ ٝانثىرة (اُغٞس٣خ)ٕٓٔٔ/ٗ/ٖٓ ،
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ٍ
أحداث في اليوـ التالي الجمعة الذي
يوـ الخميس ٘ أيار/مايو الذي اتّخذ استباقاً لما يمكف أف يندلع مف
ٍ
ات أو تظاىر ٍ
التحدي" ،ونص القرار عمى منع "القياـ بأي مسير ٍ
اعتصامات
ات أو
أطمؽ عميو اسـ "جمعة
ّ
ّ
ّ
(ٕٔ)
ٍ
اف كاف إالّ بعد أخذ مو ٍ
أي عنو ٍ
تحدت ذلؾ،
افقة
رسمية عمى التظاىر"  .لكف حركات االحتجاج ّ
تحت ّ
ات تضامناً مع درعا ،وقمعتيا السمطات األمنية ٍ
وكسرت القرار مف خالؿ القياـ بسمسمة تظاىر ٍ
بشدة.
ٍ
ٍ
ٍ
ببيانات
إخالؿ باألمف ،أو اإلدالء
"حمؿ لمسالح ،أو
تورط" في
استيدفت الحممة القبض عمى كؿ مف " ّ
ٍ (ٕٕ)
كاذبة" لمفضائيات تحت اسـ "شاىد عياف" ،والعفو عنيـ في حاؿ سمّموا أنفسيـ في غضوف ٘ٔ يوماً

(ٖٕ)
حدد موعداً لنياية
تبدأ اعتبا اًر مف األوؿ مف أيار/مايو وتنتيي في منتصفو  .وىو األمر الذي يبدو أنو قد ّ
ٍ
ألوؼ مف الشباب(ٕٗ) .وليذا كانت مراكز
عدة
العممية العسكرية في درعا .وكانت ىذه القائمة األمنية تضـ ّ
ٍ
وكتعبير عف نياية
تعج بالشباب(ٕ٘).
االعتقاؿ المؤقّتة والدائمة في حدود ٔٔ أيار/مايو ٕٔٔٓ التزاؿ ّ

ئاسية بثينة شعباف عف
األمنية وبدء المرحمة
المرحمة
السياسية ،أعمنت السمطات مف خالؿ المستشارة الر ّ
ّ
ّ
امر رئاسية حاسمة بعدـ إطالؽ النار عمى المتظاىريف ،وكؿ مف يخالؼ ذلؾ
إصدار الرئيس األسد أو َ

()ٕٚ
()ٕٙ
أف وحدات الجيش بدأت في
يتحمؿ كامؿ المسؤولية  .كما أعمف وزير اإلعالـ عف حوار وطني  .وأ ّكد ّ
ّ
()ٕٛ
الخروج التدريجي مف بانياس ودرعا وريفيا مف أجؿ العودة إلى معسكراتيا األساسية  .وش ّكمت القيادة

()ٕٜ
السورية لجنتيف لـ يعمَف عنيما ،ىما "لجنة الحوار الوطني" و"لجنة إدارة األزمات"  .وأبدى الرئيس انتقاداً

ٕٔ

 فؾ٤لخ انثىرة اُغٞس٣خٝ" :صاسح اُذاخِ٤خ أٛبثذ أُٞاه٘ ٖ٤ثبالٓز٘بع ػٖ اُو٤بّ ثبُزظبٛش"،ٕٓٔٔ-٘-ٙ ،،http://thawra.alwehda.gov.sy/_archive.asp?FileName=18071290320110506024037
ٕٕ
 فؾ٤لخ انثىرة (اُغٞس٣خ)" ،اُذاخِ٤خ ر٤ٜت ثبُٔٞاه٘ ٖٔٓ ٖ٤ؿشس ث ْٜرغِ ْ٤أٗلغٝ ْٜأعِؾز،ٕٓٔٔ-٘-ٕ ،"ْٜhttp://thawra.alwehda.gov.sy/_archive.asp?FileName=18021850820110502021557
ٖٕ
 أُقذس ٗلغhttp://thawra.alwehda.gov.sy/_archive.asp?FileName=18021850820110502021557 ،ٚصْ ٓ ّذدد أُِٜخ أعجٞػب امبك٤ب اُ ٕٕ ٠أ٣بسٓ/ب( ٞ٣اُٞهٖ (اُغٞس٣خ))ٕٓٔٔ/٘/ٔٙ ،
ٕٗ
٣ؼٞد ٛزا اُزوذ٣ش ُ٘ب ك ٢مٞء إٔ ٝصاسح اُذاخِ٤خ ؽذدد ػذد ٖٓ هبّ ثزغِٗ ْ٤لغٛ ٖٓ ٚئالء اُؾجبة ثـٖٔٔٓ ٙطِٞثب أٓ٘٤ب ثؤؽذاس دسػب ؽز٠
ٓ٘زقق أّ٣بسٓ/ب ،ٕٓٔٔ ٞ٣امبكخ اُ ٖٓ ٠رْ اػزوبُ٣ ُْ ٖٔٓ ْٜغِّٔٞا أٗلغ .ْٜانىطٍ (اُغٞس٣خ)ٔ٘-ٓ٘-ٕٓٔٔ ،
 فؾ٤لخ انثىرة اُغٞس٣خ" :اُذاخِ٤خ ر٤ٜت ثبُٔٞاه٘ ٖٔٓ ٖ٤ؿشس ث ْٜرغِ ْ٤أٗلغٝ ْٜأعِؾز،ٕٓٔٔ-٘-ٕ ،"ْٜhttp://thawra.alwehda.gov.sy/_archive.asp?FileName=18021850820110502021557
ٕ٘
٤ٛضْ ٓ٘بعٝ" ،ثذأ األعجٞع اُضبُش ُؾقبس دسػب" ،يىلغ انذكخىر هُثى يُّاع ػِ ٠اُشاثو:
http://www.haythammanna.net/articles%20arabic/daraa.htm
ٕٙ
 انجسَرة َج" :عٔؼخ ؽشائش ٝاألعذ ٘ٔ٣غ اهلم اُ٘بس"http://www.aljazeera.net/NR/exeres/8197F24F-2030- ،ٕٓٔٔ-٘-ٕٔ ،4A68-B360-5D2A5EAE8DBD.htm?GoogleStatID=9
ٕ7
 انجسَرة َج" :عٞس٣ب رؼِٖ ػٖ ؽٞاس ٝه٘http://aljazeera.net/NR/exeres/BA9D73A2-5F82-444C-9566- ،ٕٓٔٔ-٘-ٖٔ ،"٢737A5BC3DCD9.htm
ٕ8
 فؾ٤لخ انثىرة اُغٞس٣خٝ" :ص٣ش اإلػلّ ٝؽذاد ٖٓ اُغ٤ؼ رجذأ خشٝعٜب ٖٓ ثبٗ٤بط ٝدسػب"،ٕٓٔٔ-٘-ٔٗ ،http://thawra.alwehda.gov.sy/_archive.asp?FileName=18178212220110514015714
ٕ9
ٗبئج ٢اُشئ٤ظ كبسٝم اُؾشع ٗٝغبػ اُؼطبس ٝأُغزؾبسح اإلػلٓ٤خ ك ٢اُوقش اُغٜٔٞس ١ثض٘٤خ ؽؼجبٕ ،ثٔ٘٤ب رشأط اُِٞاء
رؤُلذ اُِغ٘خ اُغ٤بع٤خ ٖٓ
ْ
ٛؾبّ اخز٤بس ُغ٘خ اداسح األصٓبد اُز ٢مٔذ سإعبء أعٜضح األٖٓ ٝسئ٤ظ األسًبٕٝ ،ؿ٤شٓ( ْٛوبثِخ ؽخق٤خ ٝعب٤ٛخ أعشاٛب اُجبؽش ك ٔ9 ٢أ٣بسٓ/بٞ٣
ٕٔٔٓ ٓغ ٓقذس ُْ ٣شؿت ك ٢رًش اعٔ.)ٚ

5

دراساث

انًركس انؼربٍ نألبحاد ودراست انسُاساث

األمنية تحت اسـ "بعض الممارسات األمنية الخاطئة" بسبب ضعؼ خبرتيا في
"ليناً" لممارسات األجيزة
ّ
ّ
التعامؿ مع قضايا ىي مف صمب عمؿ الشرطة وليس أجيزة األمف(ٖٓ).
ٍ
محاولة المتصاص مشروع العقوبات األميركي في ذلؾ الوقت،
يعبر مف الناحية الوظيفية عف
وكاف ذلؾ ّ
تـ الشروع فعمياً في دراسة األسماء المقترحة لتشكيؿ قيادة لجنة الحوار الوطني .وكاف ذلؾ في
لكف ّ
التسمطية التقميدية السابقة ،وىي ترشيح ك ّؿ قيادة فرع حزب لثالثة مستقميف
منتصؼ أيار/مايو وفؽ اآلليات
ّ
كي تنتقي منيـ القيادة مف تراه مناسباً لعضوية لجنة الحوار(ٖٔ)؛ فساد التشاؤـ بشأف الحوار حتى قبؿ أف
يبدأ.

عممية تل كمخ  :موجة النزوح الثانية
(ٕٖ)
خمفية
في ٗٔ أيار/مايو ٕٔٔٓ ،انتشر الجيش في بمدة تؿ كمخ عمى الحدود السورية-المبنانية  ،عمى ّ
توتّر أحداث الجمعة ٖٔ أيار/مايو التي شيدت عصياناً عاماً ،وأعمف فيو عدة أعضاء عامميف في حزب

البعث الحاكـ عف انسحابيـ منو .وبدأت عممية نقؿ بعض العائالت (مف أطفاؿ ونساء) إلى الجزء المبناني
األمنية" عف استخداـ تؿ
األمنية الرائجة وفقا لػ"النظرية
عزز الشبيات
مف وادي خالد المتاخـ لمحدود ،بما ّ
ّ
ّ
ٍ
كمعبر لممسمّحيف األصولييف مف طرابمس إلى سورية .ومع دخوؿ الجيش في ٗٔ أيار/مايو بعد
كمخ
ٍ
اشتباكات مسمحة ،ارتفعت وتيرة النزوح لتغدو بالمئات لتجنيب النساء واألطفاؿ تبعات المواجية مع

الجيش(ٖٖ).

سيما في منتصؼ
كانت تؿ كمخ قد دخمت في حزاـ الحركات االحتجاجية منذ أواخر آذار/مارس ،وال ّ
ٍ
المتوسطة والصغيرة
ألسباب جوىرّي ٍة تتعمّؽ بتيميشيا عمى غرار وضع المدف
نيساف/أبريؿ ٕٔٔٓ(ٖٗ)،
ّ
وقت و ٍ
والمتناىية في الصغر الميمشة األخرى ،وقد مست ىذه اليامشية ميربييا ومزارعييا في ٍ
احد .وتمكنت
ّ
ّ
ّ
ّ
ٖٓ

رًش اُشئ٤ظ كٛ ٢زا أُغبٍ "أٗ ٚأػط ٠رٞعٜ٤بر ٚثؤٕ دٝس األٖٓ  ٞٛعٔغ أُؼِٓٞبد ٝرؾِِٜ٤ب ٝروذٜٔ٣ب ُِغٜبد اُشهبث٤خ أُغئُٝخ"ٓ ٖٓ .وبثِخ
اُشئ٤ظ األعذ ٓغ ٝعٜبء ؽ ٢أُ٤ذإ ،انىطٍ (اُغٞس٣خ)ً .ٕٓٔٔ/٘/ٔ8 ،بٕ ٛزا اُزٞع ٚ٤ؿ٤ش ٝاهؼ ٢ك ٢رِي اُظشٝف ،ألٕ األٖٓ ًبٕ ٓ٘ـٔغب ك٢
اُؼِٔ٤بد ٤ُٝظ ك ٢ػِٔ٤خ اػبدح ٌِْ٤ٛخ ُٜٔبٓ ٚػِ ٠أعبط عٔغ أُؼِٓٞبد.
ٖٔ
ٓؼِٓٞبد ٓ٤ذاٗ٤خ ٓجبؽشح ُِجبؽش.
ٕٖ
 انجسَرة َج" :اُغ٤ؼ اُغٞس٘٣ ١زؾش ثزَ ًِخ"http://aljazeera.net/NR/exeres/B2C2F9AD-AD9A-4D81- ،ٕٓٔٔ -٘ – ٔٗ ،A992-35354B973824.htm
ٖٖ
 هزَ صلصخ أؽخبؿ ٖٓ أٛبُ ٢رَ ًِخ .بٍ بٍ سٍ" :عٞس٣ب عٔبع أفٞاد اٗلغبساد ٝرٞافَ ٗضٝػ أٛبُ ٢رَ ًِخ"،ٕٓٔٔ-٘-ٔ٘ ، ، http://www.bbc.co.uk/arabic/middleeast/2011/05/110515_syria_wrap_1.shtmlثٔ٘٤ب سٝد اُؾٌٓٞخ إٔ أُغِؾ ٖ٤هذ
ؽشهٞا ٓوشاد ؽشط اُؾذٝد ٝثؼل أُٔزٌِبد اُؼبٓخ ٝرْ اهبٓخ اُؾٞاعض ك٘ٓ ٢طوخ اُؼش٣نخ ثزَ ًِخٝ .عوو ؽ٤ٜذإ ٝأؽذ ػؾش عش٣ؾب ٖٓ ٝؽذاد
اُغ٤ؼ ٝاُو ٟٞاألٓ٘٤خٝ .رْ االعز٤لء ػِ٤ًٔ ٠خ ًج٤شح ٖٓ األعِؾخ ٝاُزخبئش ٝاُوّ٘بفبد( .فؾ٤لخ انثىرة اُغٞس٣خ :ؽ٤ٜذإ  ٔٔٝعش٣ؾب ُِغ٤ؼ
ٝاُو ٟٞاألٓ٘٤خ ك ٢رَ ًِخ،ٕٓٔٔ-٘-ٔٙ ،
)http://thawra.alwehda.gov.sy/_archive.asp?FileName=18211778120110516023638
ٖٗ
هبسٕ ٓغ رظبٛشح رَ ًِخ " ّٞ٣عٔؼخ اُقٔٞد" ك٤ٗ ٔ٘ ٢غبٕ/أثش ،ٕٓٔٔ َ٣ػِ ٠اُشاثو:
http://www.youtube.com/watch?v=L1agI48Jpgk&feature=related
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السمطة مف احتواء نقمة المزارعيف (الذرة الصفراء ،الحمضيات ،الزيتوف ،التفاح ،البندورة) بتوزيع مبالغ

(ٖ٘)
لكف المشكمة ظّمت مستمرةً مع مف يعتمد دخميـ عمى
الدعـ ليـ ،التي استفادت منيا نحو ٗ ٜٚأسرةً ّ ،
التيريب.

محدد دو اًر خاصاً في تفعيؿ احتجاجيا ،وىو القبض عمى ٍ
عدد ٍ
كبير مف
وقد لعب في ىذا السياؽ عام ٌؿ ّ
رجاليا الذيف يعمموف في التيريب لمواجية بسبب ضعؼ مصادر الدخؿ األخرى ،واىماؿ الحكومة لتنمية
المحمي أو دخؿ معظـ أسرىا عمى عممية التيريب ،وتش ّكؿ
المنطقة .وقد تأثرت تؿ كمخ -التي يعتمد ناتجيا
ّ
ٍ
اشتباكات مسمّ ٍ
ٍ
ٍ
بشكؿ ٍ
كبير بحممة
حقيقية(-)ٖٙ
حة
عصية عمى األمف مف دوف
ودياف التيريب فييا منطقةً
ّ
اعتقاؿ المطموبيف في تشريف األوؿ/أكتوبر ٕٓٔٓ ( ،)ٖٚوالتي استيدفت اعتقاؿ أكثر مف ٗ ٙألؼ مطموب
جنائية وجنحية( .)ٖٛوقد تـ اعتقاؿ ٍ
ٍ
قضائية ٍ
القبض عمييـ بموجب مذ ّكرات و ٍ
عدد إضافي مف
لتيـ
أحكاـ
ّ
ّ
ّ

رجاؿ تؿ كمخ بحيث وصؿ العدد إلى نحو ٓ ٔٛرجالً متّيميف بالتيريب .وكاف ىذا ىو السبب الذي دفع
ثـ المطالبة بسقوط النظاـ بعد
الناس في تؿ كمخ في البداية لمخروج إلى الشوارع في أواخر آذار/مارسّ ،
التصدي لمجيش
 ٜٔنيساف/أبريؿ ،أي بعد ثالثة أسابيع تقريباً مف أوؿ تظاىرة خرجت ىناؾ( .)ٖٜثـ
ّ
عسكرّياً(ٓٗ).

الخمفية ،استؤنفت العممية العسكرية في بمدة تؿ كمخ في  ٔٚأيار/مايو ٕٔٔٓ(ٔٗ) .واعتقؿ
عمى ىذه
ّ
الجيش عدداً كبي اًر مف الرجاؿ شػِيباً و ُشّباناً ،وأحكـ سيطرتو تماماً عمى أحياء تؿ كمخ وشوارعيا ،بعدما
(ٕٗ)
سحؽ مقاومة العناصر المسمّحة في البمدة  .ووفؽ الرواية الرسمية اعتقؿ الجيش في ىذه العممية عدداً
ٍ
كميات كبي ٍرة مف األسمحة والذخائر"(ٖٗ) .و ّأدت العممية إلى مز ٍيد
الفاريف مف العدالة" و"ضبط
مف "المطموبيف ّ
ٖ٘

ٖٓ ؽذ٣ش ٓذ٣ش اُذػْ اُضساػ ،٢انىطٍ (اُغٞس٣خ) ٔ ،أ٣بسٓ/بٕٓٔٔ ٞ٣
ٖٙ
ٓؾبدصبد ٓزؼذدح رٔذ ك ٢أٝهبد ٓخزِلخ ث ٖ٤اُجبؽش ٝث ٖ٤ػذد ٖٓ عبئو ٢ع٤بساد األعشح ػِ ٠خو ؽِت-ث٤شٝد.
ٖ7
رؼٔ "ْ٤عشُِ ١ـب٣خ" سهْ (ٖٔ )ٔ9ك ٢ربس٣خ (ٗٔ ،)ٕٓٔٓ/ٔٓ/فبدس ػٖ ٝصاسح اُذاخِ٤خ :ه ٟٞاألٖٓ اُذاخِ ،٢اداسح اُز٘ظٝ ْ٤اإلداسح٣ٝ .ون٢
ثزؾٌُ َ٤غ٘خ كشػ٤خ كٓ ًَ ٢ؾبكظخ ٓئُلخ ٖٓ هبئذ اُؾشهخ ٝسئ٤ظ كشع األٖٓ اُغ٤بعٝ ٢سئ٤ظ كشع األٖٓ اُغ٘بئُِ ٢وجل ػِ" ٠أُطِٞثٝ ٖ٤اُلبسٖ٣
ٖٓ اُؼذاُخ خلٍ ػؾشح أ٣بّ".
ٖ8
ُلهلع ػِ ٠خطبة اُشئ٤ظ ثؾبس األعذ ك ،ٕٓٔٔ-ٙ-ٕٓ ٢ارجغ اُشاثو اُزبُِٓٝ ٢ؾوبد اُٞ٤رٞ٤ة أُشرجطخ ث:ٚ
http://www.youtube.com/watch?v=YhVyUPkIFew
ٖ9
ع٘٤ِ٤ب ٗبفش" ،اُغٞس ٕٞ٣اُلبس ٖٓ ٕٝثِذح رَ ًِخ ٣ؾٌ ٕٞػٖ ٛغٔبد" ،روش٣ش ُقبُؼ ٓ٘ظٔخ اُؼل ٞاُذ٤ُٝخ ،يىلغ يركس ديشك نذراساث حمىق
اإلَساٌ ،اُشاثو:
http://www.dchrs.org/news.php?id=311&idC=2
ٓٗ
أُقذس ٗلغٝ .ٚرؾ٤ش ًبرجخ اُزوش٣ش اُٝ" :٠ؽٌ ٢ُ ٠ؽٜٞد ػ٤بٕ إٔ اُغ٘ٞد ع٤طشٝا رٔبٓب ػِ ٠أؽ٤بء رَ ًِخ ٝؽٞاسػٜب  ّٞ٣اُضلصبء  ٔ7أ٣بسٓ/ب،ٞ٣
ثؼذٓب عؾوٞا ٓب ٣جذ ٝأٜٗب ٓوبٓٝخ ُؼ٘بفش ٓغِؾخ ك ٢اُجِذحٝ .هذ اػزوِٞا ػذدا ًج٤شا ٖٓ اُشعبٍ ؽـِ٤جب ٝؽجّبٗب" .اٗظش اُ٘ـ اٌُبَٓ ُِزوش٣ش ػِ ٠يىلغ
يركس ديشك نذراساث حمىق اإلَساٌ ،اُشاثو:
http://www.dchrs.org/news.php?id=311&idC=2
ٔٗ
انىطٍ (اُغٞس٣خ) .ٕٓٔٔ/٘/ٔ8 ،ثشّسد اُغِطخ اعزئ٘بف اُؼِٔ٤خ ثٌٔ ٖ٤اعزٜذف سئ٤ظ كشع األٖٓ اُغ٤بع ٢ثؾٔـ ٓٝشاكوٝ .ٚ٤هذ ٗؾشد انىطٍ
سٝا٣خ ؽج ٚسعٔ٤خ ػٖ رُي رزِخـ ك ٢إٔ "ٓغٔٞػخ ٖٓ أُغِؾٗ ٖ٤قجذ ًٔ٘٤ب ُشئ٤ظ كشع األٖٓ اُغ٤بع ٢ك ٢ؽٔـ اُؼو٤ذ ٓؾٔذ اثشا ْ٤ٛاُؼجذ اُِـٚ
(ٖٓ ٓٞاُ٤ذ ػبّ ٗ ٖٓ ٔ9ٙفبك٤زب ٓزضٝط ُٝذ ٖ ٚ٣أهلبٍ)ٝ ،رُي خلٍ ٝعٞد ٙك ٢رَ ًِخ ،ؽ٤ش هِت ٖٓ ٓغٔٞػخ ٖٓ اُؾجبٕ رغِ ْ٤أٗلغُِ ْٜؼو٤ذ
ؽخق٤بٝ ،ػ٘ذ خشٝعِ٤ُ ٚزو ٢اُؾجبٕ اٗجطؾٞا أسمب ٝخشط ٖٓ خِلٝ ْٜعو األؽغبس عزخ ٓغِؾ ،ٖ٤كزؾٞا اُ٘بس ػِ ٠اُؼو٤ذ ٓٝغٔٞػخ اُؼ٘بفش األٓ٘٤خ
ٝػذد ْٛأسثؼخ".
ٕٗ
ٗبفش" ،اُغٞس ٕٞ٣اُلبس ٖٓ ٕٝثِذح رَ ًِخ ٣ؾٌ ٕٞػٖ ٛغٔبد"ٓ ،قذس عجن رًش.ٙ
ٖٗ
انىطٍ (اُغٞس٣خ)ٕٓٔٔ/٘/ٔ8 ،
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مف نزوح أىالي تؿ كمخ ،وكانت ىذه ىي موجة النزوح أو االقتالع الثانية خالؿ العمميات العسكرّية بعد
موجة نزوح بعض أىالي درعا إلى الرمثا داخؿ األراضي األردنية.

جسر الشغور وجبل الزاوية :موجة النزوح الثالثة الكبرى وجوكر أردوغان
المدمرين والعمال الزراعيين اليائسين..
الخمفية الخاصة :انتفاضة الفالحين
ّ
ّ

تتمثّؿ جذور الحركات االحتجاجية العنيفة التي شيدتيا محافظة إدلب وتحديداً مناطؽ جسر الشغور وجبؿ

الزاوية في أف تدني مؤشراتيا التنموية قد خمؽ فييا بيئةً قابمةً لالحتجاج العنيؼ ،إذ تش ّكؿ المحافظة جزءاً
يفسر
مف خارطة المناطؽ األكثر فق اًر في سورية ،وتمتقي في ذلؾ مع محافظات المنطقة الشرقية .وىو ما ّ

(ٗٗ)
توجيات اليجرة الداخمية
ارتفاع وتيرة اليجرة منيا،
ْ
بنوعييا اليجرة الداخمية واليجرة الخارجية  .وتتركز ّ

نحو ك ّؿ مف حمب ودمشؽ والالذقية.

سيما في مجاؿ رفع الدعـ عف مادة
وقد كاف أثر السياسات الزراعية ذات
التوجو الميبرالي الجديد ،وال ّ
ّ

ي ،إذ ألحؽ ىذا القرار دما اًر حقيقياً بالمصدر
المازوت ،أث اًر كارثياً عمى المنطقة التي تقوـ زراعتيا عمى الر ّ
اإلجمالي في المنطقة ،وىو الزراعة التي تعاني فييا حيازة األرض مف تفتت إلى
المحمي
األساسي لمناتج
ّ
ّ
ٍ
حياز ٍ
متناىية في الصغر بسبب كثرة الورثة .إف تفتّت الحيازة الصغيرة ظاىرة بارزة في النظـ الزراعية
ات
أشدىا ،حيث تش ّكؿ أسر أشباه الفالحيف في محافظة
لكف تفتتيا في محافظة إدلب يعتبر مف ّ
السورية كافةًّ ،

ٍ
اإلجمالي بينما تتراوح حيازة ٘ٔ %مف بقية
ىكتار واحد أكثر مف ٓ %ٛمف
إدلب التي تق ّؿ حيازتيا عف
ّ
عقد و ٍ
األسر بيف ٔوٖ ىكتار ،وىو ما جعؿ محافظة إدلب منذ ٍ
مصدري
احد عمى األق ّؿ واحدةً مف أكبر
ّ

(٘ٗ)
ٍ
تحوؿ الفالحيف الصغار المستقميف إلى ٍ
ىامشية
ميف
العمالة الزراعية الموسمية إلى خارجيا  .ويعني ذلؾ ّ
حماية في سورية ،وتعيش دوماً في ٍ
ٍ
ٍ
ٍ
بيئة
بدرجة أولى ،وىي فئة ال تتمتّع بأية
موسمييف
عماؿ
أخرى ،أو إلى
ّ

ٗٗ

٣جِؾ ػذد اُغٌبٕ كٓ ٢ؾبكظخ ادُت ؽغت عغلد األؽٞاٍ أُذٗ٤خ ٔٗ ٕٞ٤ِٕٓ.ٓ7غٔخ ك ٢اؽقبء ػ٘ذ ربس٣خ ٕٓٔٓ٣ٝ .ٖٔ/ٕٔ/ؤر ٢رشر٤جٜب
اُشاثؼخ ثٓ ٖ٤ؾبكظبد اُوطش٣ٝ ،وذس ػذد اُغٌبٕ أُو ٖ٤ٔ٤ث٘ؾٗ ٕٞ٤ِٓ ٔ.ٖ٘٘ ٞغٔخ ٣ٝؤر ٢رشر٤جٜب اُغبثؼخ ثٓ ٖ٤ؾبكظبد اُوطشٓ٣ٝ .و ّذس ٝعط٢
ٓؼذٍ اُ٘ٔ ٞاُغُِ٘ ١ٞغٌبٕ ك ٢أُؾبكظخ ثـٔٝ . %ٖ.سهخ خِل٤خ ُِذًزٞس أًشّ اُوؼ ٓغزؾبس اُزوش٣ش اُٞه٘ ٢اُضبُٗ ٢ؾبُخ عٌبٕ عٞس٣خ اُز٣ ١زشأط
اُجبؽش كش٣و.ٚ
٘ٗ
ٗبد٣ب كٞسٗٗ" ،٢ظْ اعزخذاّ األسام ،٢اُقلبد اُج٘٣ٞ٤خ ٝاُغ٤بعبدٓ ،ؾشٝع أُغبػذح ك ٢اُزؼض٣ض أُئعّغٝ ٢اُغ٤بعبد اُضساػ٤خ"( ،دٓؾن:
ثشٗبٓظ اُزؼب ٕٝث ٖ٤اُلبٝ ٝاُؾٌٓٞخ اإل٣طبُ٤خٝ ،صاسح اُضساػخ ٝاإلفلػ اُضساػ٘ٓٝ ٢ظٔخ اُضساػخ ٝاألؿز٣خ ُألْٓ أُزؾذح ،آراس ٕٔٓٓ) ،ؿ ٓٗ،
.ٗ7
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ٍ
تحوؿ مرّبي القطعاف إلى "ر ٍ
عياف" ،أو إلى مقذوفيف في
محفوفة بالمخاطر .ويشبو ذلؾ في محافظة حمص ّ
سيما قطاعو األسود المتمثّؿ في التيريب .كما يشبيو في أطراؼ دمشؽ
نشاطات القطاع غير المنظّـ ،وال ّ

الكبرى التي تترّكز فييا نسبة كبيرة مف منشآت القطاع غير المنظّـ الصناعية الصغيرة والمتناىية في
فتحوؿ "المعمميف" أصحاب الورشات إلى مفمسيف ،و"الصنيعة" إلى عاطميف عف العمؿ.
الصغرّ ،
الكمية لالتجاىات البنيوية التاريخية في التاريخ السوري الحديث،
وكي نضع ىذا التطور في إطار الصورة ّ
فإف المجتمع الزراعي السوري
بما يساعد عمى الفيـ الممموس ل ُك ْنو التحوالت االجتماعية في محافظة إدلبّ ،

مر منذ النصؼ الثاني مف القرف التاسع عشر وحتى اآلف بثالث مراحؿ كبرى في تاريخو ،ىي مرحمة
ّ

الممكية الكبيرة لألرض (الفترة العثمانية التنظيماتية وفترة االنتداب الفرنسي إلى ما بعد االستقالؿ) ،ومرحمة
ّ

ضرب الممكية الكبيرة لألرض لصالح الفالحيف الصغار والمتوسطيف (مرحمة اإلصالح الزراعي -ٜٔ٘ٛ

ٍ
ٍ
متناىية في الصغر .وتعتبر
مساحات
المتوسطة لألرض إلى
ٖ ،)ٜٔٚثـ مرحمة تفتت الممكية الصغيرة و
ّ
ٍ
بشكؿ خاص بخصائص المرحمة الثالثة
وتميزت
مرت بيذه المراحؿّ ،
محافظة إدلب مف المحافظات التي ّ

يخيةً
التي نسفت في ظ ّؿ السياسات الميبيرالية الجديدة والءىا لمحزب والسمطة ،وخرجت مف كونيا قاعدةً تار ّ
ٍ
غاضبة عمييما.
ليما إلى
اإلنتاجية ،وارتفاع كمفة اإلنتاج بسبب تراجع دعـ الدولة في إطار
وتعاني الزراعة فوؽ ذلؾ مف ضعؼ
ّ

مدخالت اإلنتاج ،بينما تكثر فييا شرقاً وغرباً المناطؽ الجبمية القابمة
سياساتيا الميبيرالية الجديدة عف دعـ ْ

ٍ
ٍ
محدود في جبؿ األربعيف -أحد أمكنة اصطياؼ عائالت
بشكؿ
لمتطوير السياحي لكف غير المستثمرة إال
حمب -والمناطؽ شبو الصحراوية في جنوبيا .ويقابؿ ذلؾ ارتفاع كبير في معدؿ النمو السكاني يصؿ
اجية والكمّية لممرأة فييا .مما يرفع مف أعباء اإلعالة
إلىٔ %ٖ.سنوياً نتيجة ارتفاع معدؿ الخصوبة الزو ّ
معدالتيا في المحافظات األخرى(.)ٗٙ
العائمية واالقتصادية معاً بالنسبة إلى ّ

مشغؿ لقوة العمؿ فييا ،وال سيما في مجاؿ الشرطة وقوى
وبسبب ضعؼ فرص العمؿ فإف الدولة ىي أكبر ّ
المتدنية بالدخوؿ غير
يعوض عناصره عف الضعؼ الشديد لمرتّباتيـ المحدودة و
ّ
األمف الداخمي ،الذي ّ
"المر ّئية" و"غير المشروعة" .فقد ّأدت محدودية الدخؿ وانتشار الفقر المدقع؛ ومحدودية عائد األرض،
ٍ
ٍ
حوؿ
التوسع في التوظيؼ في المشاريع العامة؛ إلى ارتطاـ الشباب
وتوقؼ الدولة عف
ّ
بجدار مسدودّ ،
مما ّ
ٗٙ

ٓؼذٍ اإلػبُخ اُؼٔش٣خ ك ٢ادُت ٕٓ 8ٗ.وبثَ ٓ 7ك ٢اُوطش -ؽغت روذ٣شاد ػبّ ٕٓٔٓٓ ،-ؼذٍ اإلػبُخ االهزقبد٣خ ك ٢ادُت ٓ ٗ.ٙوبثَ  ٖ.ٙك٢
اُوطش -ؽغت روذ٣شاد ػبّ .-ٕٓٓ9
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ٍ
ٍ
تقميدية لنفوذ البعث إلى ٍ
ٍ
المنطقة وشبابيا خصوصاً مف ٍ
ومنتفضة عميو .ومأل
مضادة لو ،بؿ
بيئة
بيئة
التديف السمفي -بما في ذلؾ بعض اتجاىاتو المتشددة -الفراغ الناتج مف تآكؿ األفكار الحديثة وتيميميا في
الوعي االجتماعي العاـ.

"المعاد" الفاجع :مؤثّرات الثمانينيات :نموذجاَ كفر نبل وجسر الشغور
لـ يكف التقميد الراديكالي لممحافظة غريباً عف تاريخيا ،فمقد أفرزت في مرحمة الصراع بيف جماعة اإلخواف
المسمميف والسمطة ( )ٜٖٔٛ-ٜٔٚٙكتمةً راديكاليةً قويةً وكبيرةً انخرطت في العمميات ،وتعرضت إما
لمتصفية أو االعتقاؿ أو أُرغمت عمى الفرار إلى خارج سورية .وش ّكؿ االنتقاـ ليؤالء أحد مثيرات االحتجاج

يتميز بطبيعتو المعقّدة ،واشتغاؿ عدة عوامؿ فيو .ويتنمذج ذلؾ في حركات كؿ مف كفر نبؿ وجسر
الذي ّ
ٍ
ترد بشكؿ ال شعوري،
الشغور ،إذ كانت كفر نبؿ -التي انخرطت
بشكؿ مب ّك ٍر في حركة االحتجاجاتّ -
ٍ
ولكف في سيا ٍ
قدر مصاب البمدة بيف ضحايا ومفقوديف
ؽ
جديد ،عمى ما حدث ليا في الثمانينيات .وقد ّ
ومعتقميف في حدود وسطية تناىزٓٓ ٙضحية خالؿ مواجيات الثمانينيات مف القرف الماضي .وكاف
ٍ
وبشكؿ يمكف القوؿ معو ،في إطار العالقات االجتماعية والقرابية
خمسيـ تقريباً ممف قضى في األحداث،
المحمية
المحمية الوشيجة أف ماال يقؿ عف ٓ %ٚمف أىالي كفر نبؿ كانوا مصابيف تقريباً .وكانت القصص
ّ

مؤلمةً ،فحتى مف سمّـ نفسو بعد ما وعدت بو السمطات مف العفو عنو ،غدا مفقوداً .ونتيجة ىذا العدد

ٍ
الكبير مف الضحايا الذي دفعتو البمدة ،فإف شؤوف حياتيا المدنية اليومية مف ٍ
اج وطال ٍ
ؽ قد
إرث
وممكية وزو ٍ

تعرضت كميا إلى الحرج الشديد ،والتعقيد البيروقراطي السياسي في صو ٍرة مكثّ ٍ
فة لما عانتو مدينة حماة.
ٍ
ٍ
معادية" ،يجري التضييؽ األمني والحزبي الشديد عمييا مف
كبمدة "
واعتبرت البمدة طيمة السنوات الماضية

ناحية توظيؼ أي مف أبنائيا في جياز الخدمة العامة .وفي العاـ ٕٔٔٓ ،حيف اندلعت الحركة االحتجاجية
الميمشة البالغ عدد سكانيا ٓ ٜٔٚٛنسمة ،بينما بمغ عدد سكاف قراىا الخمس
في كفر نبؿ ،كانت البمدة
ّ
والعشريف  ،ٚٛٗٚٚنسمةً جاىزةً لالحتجاج (.)ٗٚ

ٗ7

ٓؾبدصخ ٛبرل٤خ ٓغ ؽخق٤خ ٖٓ ًلش ٗجَ ال رشؿت ك ٢رًش اعٜٔب
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سيرورة األحداث :اإلرهاصات األولى
تـ تسجيؿ أوؿ مشاركة لمنطقة جسر الشغور وجبؿ ال ازوية في الحركة االحتجاجية في سوريا في قرية
ّ

"كنصفرة" القريبة مف جبؿ الزاوية بتاريخ  ٛنيساف/أبريؿ ٕٔٔٓ فيما اصطمح عمى تسميتو بػ "جمعة

الصمود" ،التي رفعت في تظاىراتيا شعار ٍ
ات تطالب بالحرية فقط ،حيث لـ يكف شعار إسقاط النظاـ قد
()ٗٛ
ٍ
ٍ
بطيء إلى مدينة جسر
بشكؿ
ثـ أخذت التظاىرات تنتقؿ
تبمور بعد في شعارات الحركة االحتجاجية ّ .
ٍ
ٍ
تجمع ليا خالؿ ما عرؼ بيوـ "الجمعة العظيمة"
ستسجؿ أكبر
محدودة ،لكنيا
تجمعات
الشغور في شكؿ
ٍ
ّ
متظاىر رفعوا شعار ٍ
ٍ
ات تنادي بإسقاط
في ٕٕ نيساف/أبريؿ ٕٔٔٓ ،إذ قارب عدد المتظاىريف عشرة آالؼ

النظاـ(.)ٜٗ
ٍ
أحداث
ائي" الذي يجعؿ كبرى التغيرات تندلع مف
وبالعودة إلى البداية ،ووفؽ مفيوـ تدخؿ العامؿ "العشو ّ
ٍ
بسيطة في ظاىرىا ،فإف مدينة جسر الشغور (ٖ٘ٗ ٗٙنسمة) وقراىا ( ٖٔٓ٘ٙٛنسمة ،بمف فييـ سكاف
ٍ
قوات األمف إال في  ٜأيار/مايو ٕٔٔٓ
مركز جسر الشغور) لـ تدخؿ
بشكؿ ّ
جدي عمى خطّ التوتر مع ّ
ٍ
عقب استيداؼ حافمة عم ٍ
قادمة مف لبناف بالقرب مف مصفاة حمص ،وىو ما ّأدى إلى استشياد ٔٔ
اؿ
ّ

مواطناً أغمبيـ مف بمدة الزيادية وقريتي الزيارة والحواش في سيؿ الغاب القريبة مف مدينة جسر الشغور.

ٍ
"متطرفة" باستيداؼ الحافمة(ٓ٘).
نيج بات معتاداً-
واتّيمت الرواية
الرسمية -وفؽ ٍ
مجموعات إسالميةً
ّ
ّ
تمدنيا -ذات ٍ
جذر عشائري
السيما منيا الزّيادية -عمى الرغـ مف ترّيفيا السابؽ ثـ ّ
وكانت ىذه البمدات و ّ
يتّسـ بقوة ترابطو المحمّي ،ويعود في أصولو إلى عشيرة الينادي ذات األصؿ المصري التي قدمت مع جيش

إبراىيـ باشا في أربعينيات القرف التاسع عشر ،وبيذا األصؿ كانت تشترؾ مع معظـ التكويف العشائري
معرة النعماف ،التي سارعت قراىا
األصمي لخاف شيخوف(مجموع سكاف ناحيتيا ٘ٔ ٘ٛٚنسمة) في منطقة ّ

(ٔ٘)
بأف رجاؿ األمف ومف
بدورىا لمتضامف مع أقربائيا في الزّيادية  .بينما انتشرت "الشائعات" بيف األىالي ّ

"الشبيحة" ىـ الذيف استيدفوىا ،مستنديف إلى ما جاء في روايات بعض المصابيف والناجيف عف
يوصفوف بػ
ّ

اتياميـ األجيزة األمنية بالعممية ،و"التمثيؿ" بجثث بعض ضحاياىا .وكاف انتشار ىذه الشائعات كالنار في
ٗ8

ُٔؾبٛذح رظبٛشح عجَ اُضا٣ٝخ ثزبس٣خ ٓٝ ٕٓٔٔ-ٗ-8شاهجخ اُؾؼبساد ،ارجغ اُشاثو اُزبُ:٢
https://www.youtube.com/watch?v=YtvG9uBZI5A&feature=player_embedded
ٗ9
ُٔؾبٛذح رظبٛشح عغش اُؾـٞس ثزبس٣خ ٕٕ – ٗ ،ٕٓٔٔ -ارجغ اُشاثو اُزبُ:٢
http://www.youtube.com/watch?v=jJ5ZH8-ceoM&NR=1

 50شام برس" ،استشهاد  11مواطنا بهجوم عناصر إرهابية مسلحة على حافلة قادمة من لبنان"،2011/5/9 ،

http://www.champress.net/index.php?q=ar/Article/view/89614
ٔ٘
صًش٣ب ،ػشائر انشاو ،طٕ ،ؿٖ٘٘.٘٘ٗ-
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يادية إلى
اليشيـ كافياً لتحويؿ مواكب تشييع الشيداء في مدينة جسر الشغور وقرى الحواش والزيارة والز ّ
ٍ
تظاىر ٍ
صب المتظاىروف جاـ غضبيـ عمى
معادية لمنظاـ والرئيس(ٕ٘) .وفي ٖٔ أيار/مايؤٕٔٓ،
ات
ّ

رموز السمطة ،وقاموا بحرؽ مبنى الشعبة الحزبية(ٖ٘) .وازاء تقدـ بعض وحدات الجيش ،أعمف األىالي بعد
ثالثة أياـ بياناً جماعياً برفض دخوليا.

الممتدة مف "حادثة الحافمة" في  ٜأيار/مايو إلى ما أطمؽ عميو اسـ "جمعة آزادي" (الحرّية) في
في الفترة
ّ
ٕٓ أيار/مايو ٕٔٔٓ ،كانت مدينة معرة النعماف (ٗ ٙٚٗٛنسمةً عمى مستوى المركز ،وٖ٘ٔٗ ٔٚنسمةً
بوحدات عسكر ٍ
ٍ
أمنية مدع ٍ
ٍ
ٍ
ية ُوجدت
مة
لعمميات
عمى مستوى س ّكاف الناحية بمف فييـ س ّكاف المركز) مسرحاً
ّ
وتوجييـ المستمر إلى الطريؽ الدولي (دمشؽ –
نتيجة التظاىر المستمر ألىالي المدينة والقرى المجاورة،
ّ
حدة
معرة النعماف المجاورة ،ارتفعت ّ
حمب) وقطعو "سممياً" .لذلؾ ونتيجةً الرتفاع عدد القتمى في مدينة ّ
وسجمت مدينة جسر الشغور في ىذه الفترة أكبر تجم ٍع في محافظة إدلب بعد
التظاىرات المناوئة لمنظاـّ ،

معرة النعماف ،وتحديداً في ما أطمؽ عميو يوـ "جمعة الحرية  -أزادي" في ٕٓ أيار/مايو ٕٔٔٓ ،حيث
ّ
أعمف فييا مجموعة مف شباب المدينة استقالتيـ مف عضوية حزب البعث العربي االشتراكي الحاكـ رافضيف
دخوؿ الجيش إلى المدينة(ٗ٘) .وكتبوا عمى بعض الجدراف شعار" :ال إمارة إخواف ،وال سمفية في جسر
(٘٘)
ٍ
عمت كثي اًر مف المناطؽ ،ورفعت شعارات "ال
الشغور ،بؿ ثورة
ّ
شعبية"  .وكاف ذلؾ جزءاً مف شعارات ّ
سمفية وال إخواف ،الشعب يريد الحرية".

استمرت التظاىرات خالؿ الفترة الممتدة مف ٕٓ أيار/مايو حتى ٖ حزيراف/يونيو ٕٔٔٓ في العديد مف
ّ
ٍ
ٍ
مثير بيف القوى األمنية
احتكاؾ حقيقي أو
أي
قرى وبمدات إدلب ،بما فييا أريحا وكفرنبؿ ،دوف ّ
معوضةً في كثافتيا عف أربعيف عاماً مف منع
والمتظاىريف ،ولذلؾ بدأت التظاىرات تتسع أفقياً وعمودياً ّ

األمني عمى حياتيـ .وخالؿ ذلؾ ،كاف
"حؽ التجمع" وتجريمو .وبات بإمكاف الناس كسر سيطرة النظاـ
ّ
ّ
تجمع في الجمعة التي أطمؽ عمييا
حضور قرى جبؿ الزاوية القريبة مف الحدود التركية ،والتي شيدت أكبر
ٍ

ٍ
اميةً سريعةً ومؤثرةً كانت قد حدثت ،وكاف
اسـ "حماة الديار" بتاريخ  ٕٚأيار/مايو طاغياً .بيد أف تطورات در ّ
ليا أثر كبير في توتير حالة االحتقاف في المجتمع السوري بشكؿ عاـ ،ويمكف تكثيؼ أبرزىا في قضية

 52رفعت التظاهرات شعارات مناهضة للنظام وللرئيس بشار األسد بعنوان "يا بشار اسمع اسمع  ..دم الغاب ما بينباع" .لمشاهدة
تظاهرات التشييع والشعارات ،اتبع الرابط التالي:
http://www.youtube.com/watch?v=PteRYnhbpDY
ٖ٘
ُٔؾبٛذح أُؾٜذٓٝ ،ـبدسح اُؾضث ُٚ ٖ٤٤اصش ثذء اٗذالع اُ٘٤شإ ك ٢أُوش ،ارجغ اُشاثو اُزبُ:٢
http://www.youtube.com/watch?v=MVo0YqR9paE
ٗ٘
ُٔؾبٛذح رظبٛشاد عٔؼخ "أصاد "١كٓ ٢ذ٘٣خ عغش اُؾـٞس ،ارجغ اُشاثو اُزبُ:٢
http://www.youtube.com/watch?v=WjhyyEqU5Nw&feature=email
٘٘
ُٔؾبٛذح ٛز ٙاُؾؼبساد ارجغ اُشاثو اُزبُ:٢
http://www.youtube.com/watch?v=09koUDEjyqc
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الطفؿ حمزة الخطيب الذي اعتقؿ إباف تظاىرة صيدا بدرعا في  ٕٛنيساف/أبريؿ ٕٔٔٓ ،وسمّـ إلى عائمتو

ٍ
ٍ
"بشعة" وغير محتممة "إنسانياً" ،ومثيرٍة لػ "الكراىية".
وتشوييات
جثة ىامدة وعمى جسده آثار تعذيب "وحشية"

اضطرت السمطات إلى أف تعترؼ بالحادثة ،وأف يتولى الرئيس بنفسو تيدئة والد الصبي المغدور( .)٘ٙومف
و
ّ
ىذه التطورات أيضا عممية "تمبيسة" و"الرستف" التي سقطت فييا الطفمة ىاجر الخطيب في  ٕٜأيار/مايو

ٍ
ٍ
مدرسية تقمّيا( ،)٘ٚوارتكاب األجيزة األمنية في حماة لمجزرٍة أسفرت عف استشياد ٙٛ
حافمة
أثناء استيداؼ
()٘ٛ
وتـ عمى إثرىا توقيؼ رئيس فرع األمف العسكري في مدينة حماة وكبار معاونيو واحالتيـ عمى
شخصاً ّ .

التحقيؽ(.)ٜ٘

شبان جبل الزاوية لمجسر:
استشهاد الشاب باسل المصري ،و"غزو" ّ

ترافقت المجريات السابقة مع التطورات التي حصمت في مدينة جسر الشغور يوـ الجمعة ٖ حزيراف/يونيو

ٕٔٔٓ ،حيث قتؿ الشاب باسؿ المصري في الصدامات التي وقعت بيف رجاؿ األمف وأعضاء "المجاف
(ٓ)ٙ
شاباً في ما أُطمؽ عميو اسـ
الشعبية" (الشبيحة) وبيف المتظاىريف  .اجتمع في ذلؾ اليوـ نحو ٕٓ٘ ّ

ي يرتدي بنطموف جينز ،وزّينت الساحة برايتيف تحمؿ األولى
"ساحة الحرّية" ،وخطب فييـ شاب عصري الز ّ
٘ٙ

اعزوجَ اُشئ٤ظ اُغٞس ١ثؾبس األعذ ثزبس٣خ ٖٓ ٝ ٕٓٔٔ-٘-اُذ اُؾ٤ٜذ ؽٔضح اُخط٤ت اُز٣ ُْ ١ذٍ ثؤ٣خ رقش٣ؾبد ػٖ ؽبدصخ اُٞكبحٝ ،هبٍ إ
اُشئ٤ظ "ٝػذ ثز٘ل٤ز أُطبُت اإلفلؽ٤خ" ٝ .ر ّْ رؾٌُ َ٤غ٘خ رؾو٤ن ٌُؾق ٓلثغبد اُؾبدس ،اٗزٜذ اُ ٠إٔ ا٥صبس اُزُٞ ٢ؽظذ ػِ ٠اُغضخ ٗ ٢ٛز٤غخ
ُزلغخبد عجّجٜب ثوبء اُغضخ ك ٢ثشاداد أُٞرُ ٠لزشح هِ٣ٞخٝ .رًشد فؾ٤لخ انىطٍ ؽج ٚاُشعٔ٤خ أٗ ٚرْ اُوبء اُوجل ػِ ٠اُؼقبثبد أُغِؾخ اُز ٢هزِذ
اُطلَ ؽٔضح اُخط٤ت  ..اٗطش فؾ٤لخ انىطٍ ٔ ٕٓٔٔ-ٙ-ػِ ٠اُشاثو اُزبُ:٢
ً http://www.alwatan.sy/dindex.php?idn=102338بٗذ عضخ اُقج ٢هذ عِّٔذ ٖٓ هجَ أُؾل ٠اُ ٠األعٜضح األٓ٘٤خ أُؼّ٘٤خٛ ٌُٖٝ ،زٙ
اُغضخ ظِذ ِٜٓٔخ د ٕٝرجش٣ذ ٓٔب أُؾن اُزلغخ ثٜبٝ .عِٔذ ثؾٌَ ٓزؤخش عذا ٖٓ هجَ األعٜضح اُ ٠رٜ٣ٝب ثؾٌِٜب أُض٤ش ٝأُلضعٔٓ ،ب ػضص ٗظش٣خ
اُزٔضٝ َ٤اُزؾل ٢ثغغْ اُقج ٢أُـذٝس.
٘7
اعزٜذكذ ؽبكِخ أُذسعخ اُز ٢روِٜب ك ٢رِج٤غخ ٓغ ثذء اُؾِٔخ اُؼغٌش٣خ ػِ ٠اُشعزٖ ٝرِج٤غخٝ ،ارٜٔذ اُغِطبد ػقبثبد ٓغِؾخ ثبسرٌبة اُغشٔ٣خ.
هبسٕ ٓغ ك٤ذ٣ ٞ٣ظٜش ثؼل األهلبٍ اُ٘بع ٖٓ ٖ٤اعزٜذاف اُؾبكِخ كٓ ٢ؾل ٠اُشعزٖ ثزبس٣خ :ٕٓٔٔ-٘-ٕ9
http://www.youtube.com/watch?v=8ut4ujEu3B8
http://www.youtube.com/watch?v=v0h3v_wXVok
ٝك ٢اُٞهذ اُز ١هبٍ ك ٚ٤أؽذ أُقبث ٖ٤إ هٞاد اُغ٤ؼ ٝاُؾج٤ؾخ أهِوذ اُ٘بس ػِ ٠أُزظبٛشٗ ،ٖ٣وِذ فؾ٤لخ انىطٍ ػٖ ساَا إٔ ٓغٔٞػبد ٓغِّؾخ
اػزِذ أعوق أُ٘بصٍٝ ،أهِوذ اُ٘بسٔٓ ،ب أعلش ػٖ اعزؾٜبد أُلصّ أ ٍٝثغبّ هلط ٛٝبعش اُخط٤ت ٣ .شع ٠ارجبع اُشاثو اُزبُ:٢
http://www.alwatan.sy/dindex.php?idn=102246
58

BBC: “Syria: 'Dozens killed' as thousands protest in Hama” 4-6-2011
http://www.bbc.co.uk/news/world-middle-east-13642917
٘9
ك ٢عٔؼخ " أهلبٍ اُؾش٣خ " كٓ ٢ذ٘٣خ ؽٔبح ،ؽذس اخزله ًج٤ش ٝخَِ ك ٢اُشٝا٣بد اُشعٔ٤خ اُز ٢عبءد ك ٢اُزِلض ٕٞ٣اُغٞس ١ثؤٕ ٓغٔٞػخ ٓغِؾخ
ؽبُٝذ اُٜغ ّٞػِ ٠كشع ؽضة اُجؼش اُؼشث ٢االؽزشاً ٢ك ٢أُذ٘٣خ٤ُ ،ؼزشف اإلػلّ اُخبؿ ثٔغئ٤ُٝخ اُغِطبد ػٖ أُغضسح ثؼذ ظٜٞس ٓوبهغ
ك٤ذ ٞ٣رظٜش ثٔب ال ٣وجَ اُِجظ اُوزَ أُزؼٔذ ٖٓ هجَ سعبٍ األٖٓ ٝاُؾج٤ؾخ ُِٔزظبٛش .ٖ٣ارجغ اُشاثو اُزبُ:٢
http://www.youtube.com/watch?v=hZmykYNbeEw
ثؼذ رُي ،رًش ٓٞهغ دٌ برش اُغٞس ١أٗ ٚرٔذ اؽبُخ ٓؾٔذ أُلِؼ سئ٤ظ كشع األٖٓ اُؼغٌش ١ػِ ٠اُزؾو٤ن ثوشاس ٖٓ اُشئ٤ظ األعذ اُز ١ؽٌَ ُغ٘خ
ُِزؾو٤ن ك ٢أؽذاس ؽٔبح.
http://www.dp-news.com/pages/detail.aspx?articleid=86539
ٝأفذسد اُِغ٘خ هشاسا ثؼضُٝ ٚاؽبُزٓ ٚغ اص٘ٓ ٖٓ ٖ٤ؼب ٚ٤ٗٝػِ ٠اُزؾو٤ن.
ٓٙ
يركس انشرق انؼربٍ" ،ؽشاى اُضٞسح اُغٞس٣خ"ٕٓٔٔ /ٙ/ٗ ،
http://www.asharqalarabi.org.uk/ruiah/b-sharq-270.htm
ُٔٝؾبٛذح ك٤ذ ٞ٣رؾ٤٤غ ثبعَ أُقش ١ارجغ اُشاثو اُزبُ:٢
http://www.youtube.com/watch?v=26VY8525h1Q&feature=youtube_gdata
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شكر لالتحاد األوروبي" ،بينما كانت الراية الثانية عبارةً عف العمـ التركي ،وكتب عميو بالتركية
باإلنجميزية " اً

"شكروزاؿ أردوغاف"(ٔ .)ٙوحصمت عممية تعبئة مكثّفة لمشباب ،برز فييا دور المرأة المسممة "المنقّبة" في
التظاىرات ،إذ خطبت ذلؾ اليوـ إحدى السيدات "المنقّبات" -بحيث ال تظير سوى عينييا -في جم ٍع مف
المحتشديف تستثيرىـ لالنتفاض(ٕ .)ٙعصر اليوـ نفسو ،وصؿ عشرات الشباب "الممثّميف" مف قرى جبؿ

ٍ
بكثافة كبيرٍة نسبيا إلى عدد سكانيا في حركة التجميرات
الزاوية ،التي كانت قد انخرطت قبؿ نحو أسبوٍع
دراجاتيـ النارية إلى المدينة وفي عيونيـ الثأر ،يحمموف
والتظاىرات االحتجاجية الغاضبة .وقد وصموا عمى ّ

أسمحة اشتروىا مف السوؽ السوداء ،أو حصموا عمييا مف بعض مخازف األسمحة الحكومية التي تمكنوا مف
(ٖ)ٙ
وتـ اإلفراج عف المسجونيف فيو(ٗ .)ٙوفي اليوـ
االستيالء عمييا  .وفي الحاؿ ّ
تمت مداىمة سجف الشغورّ ،

التالي ،سقط في موكب التشييع المحاط مف قبؿ رجاؿ األمف وميميشيا "المجاف الشعبية" (الشبيحة) شييداف
اح تـ نقميما بعد ذلؾ ب ٍ
قميؿ إلى األراضي التركية(٘،)ٙ
مسنة ،وأصيب اثناف مف
المشيعيف بجر ٍ
وتوفيت امرأة ّ
ّ
ّ

يفرؽ القتؿ المشيعيف،
بسبب تع ّذر نقميما إلى المشفى الذي أخذت المعارؾ تدور حولو ،إذ بدالً مف أف ّ

عيني كؿ واحد منيـ .فمقد كانت ذكرى إعداـ
ويبث الذعر فييـ أىاجيـ وزاد مف غضبيـ ،وبات الثأر في
ّ
ْ
أحد أعضاء القيادة القطرية ألحد عشر شاباً مف شباف جسر الشغور في العاـ ٕ ٜٔٛال تزاؿ حاضرةً في

االستذكارات(.)ٙٙ

"القومات" الشعبية المدينية أو
لمتو ،وحدث شكؿ ىياجيا وفؽ نمط ْ
ىاجت المدينة رداً عمى عممية القتؿ ّ
القومات ،حدث األمر ىنا
الحضرية التقميدية في القرف التاسع عشر تماماً .وكما كاف يحدث تقميدياً في ىذه ْ
الجسر إلى مستودع الجيش الشعبي ،وتم ّكنت مف اقتحامو والسيطرة عمى أسمحتو،
توجيت "قومة"
تماماً ،إذ ّ
ْ

ٔٙ

ُٔؾبٛذح رُي ارجغ اُشاثو اُزبُ:٢
http://www.youtube.com/watch?v=_Uh5Q8e0HOc
ٕٙ
ُلهلع ػِ ٠أُؾٜذ ارجغ اُشاثو اُزبُ:٢
 .http://www.youtube.com/watch?v=pVjsC7Yyvrkرؾ٤ش ثؼل اُؾٜبداد اُ ٠إٔ اُخٔبس ُْ  ٌٖ٣دُ٤ل خبفب ثَ ًبٕ ٗٞػب ٖٓ "اُِضبّ"
ُذ ٟاُزًٞس إلخلبء ؽخق٤خ اُ٘غٞح.
ٖٙ
ٖٓ عٞاة ٓؾٔذ ع٤ذ سفبؿ ػٖ أعئِخ ٝعٜٜب اُجبؽش ُٝ .ٚؽ ٍٞرغِؼ اُؼؾبئش ٖٓ اُغٞم اُغٞداء هجَ ػِٔ٤خ اُـض ،ٝر ّْ االػزٔبد ػِ ٠سعبُخ
سعبء اُ٘بفش ُِجبؽش  ٕٖ ّٞ٣رٔٞصٝ ،ٕٓٔٔ ٞ٤ُٞ٣/رٔذ ٓوبهؼخ ٛز ٙأُؼِٓٞبد ٓغ ٓؾبدصخ أعشاٛب اُجبؽش ٓغ أث ٢أعبٓخ ع٤غش ١ك ٘ ٢آة/أؿغطظ
ٕٔٔٓ.
ٗٙ
٣لزشك أٗ ْٜعغ٘بء ع٘بئ ٕٞ٤أُ ٝغ٘ؼ ،ار إٔ أُٞهٞك ٖ٤األٓ٘٣ ٖ٤٤زْ ا٣ذاػ ْٜك ٢أهج٤خ أعٜضح أُلشصح األٓ٘٤خُ .لهلع ػِ ٠أُؾٜذ ارجغ اُشاثو
اُزبُ:٢
http://www.youtube.com/watch?v=0cdiV-SSAYk
٘ٙ
إَالف" ،رشً٤ب رغزوجَ اُغشؽ ٠اُغٞسُِٔ ٖ٤٣ؼبُغخ كٓ ٢غزؾل٤برٜب".ٕٓٔٔ-ٙ-ٙ ،
http://www.elaph.com/Web/news/2011/6/660214.html?entry=articleRelatedArticle
ُٔٝؾبٛذح ك٤ذٝ ٞ٣ف ٍٞأ ٍٝعش٣ؼ عٞس ١اُ ٠اُؾذٝد اُزشً٤خ ك ،ٕٓٔٔ-ٙ- ٗ ٢ارجغ اُشاثو اُزبُ:٢
http://www.youtube.com/watch?v=n4-CiFoV44Y&feature=youtu.be
ٙٙ
ٗلز ٛز ٙاُغشٔ٣خ أؽذ أػنبء اُو٤بدح اُوطش٣خ ٓٞ٣ئز ٓ٤ذاٗ٤ب ٖٓ دٓ ٕٝؾبًٔخ ٝخبسط اُونبء ،صْ فذس ثؼذ رُي ٓشع ّٞثزؾٌ َ٤أُؾبًْ أُ٤ذاٗ٤خ
ٝرل٣ٞنٜب ثقلؽ٤برٜبٝ ،ؿط٤ذ ٛز ٙأُغضسح ٓغ ؿ٤شٛب.
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المحتجيف مف
توجو "القومات" السابقة إلى مستودعات األسمحة .وبيذه األسمحة تم ّكف بعض
ّ
عمى غرار ّ

"القومات"
اقتحاـ المقرات والمنشآت األمنية والحزبية والحكومية ،وتحولت العممية وفؽ المنطؽ الذي يحكـ ْ

إلى اضطر ٍ
ابات وأعماؿ عنؼ استيدفت رموز الحكومة القائمة في المنطقة مف المنشآت العامة ،والمسؤوليف

ي المفرزة األمنية الخاصة باألمف
مقر ْ
الحزبييف والحكومييف المحمييف .ووقعت االشتباكات األعنؼ عند ّ
العسكري والبريد الذي ترابط فيو بطبيعة الحاؿ قوة أمنية .واستمرت ىذه االشتباكات حوؿ المبنييف وفي

الشوارع وفؽ الرواية شبو الرسمية  ٖٙساعةً( ،)ٙٚوكانت ىي المفرزة الوحيدة التي قاتمت حتى النياية بعد
تي أمف الدولة واألمف السياسي .وتعرضت تبعاً لذلؾ معظـ المنشآت والمباني واآلليات
انسحاب م ْفرز ْ
العامة ،وشبكات المياه والكيرباء واالتصاالت والصرؼ الصحي لمتخريب ،وغدت الحياة اليومية صعبةً في
الجسر(.)ٙٛ
خالؿ ذلؾ ،وفي يوـ ٘ حزيراف/يونيو كانت التظاىرات تعـ جسر الشغور وسط االضطرابات ،وقتؿ ٖٛ
مواطناً في االضطرابات ،ونقؿ ٕٓ مصاباً إلى أنطاكية لتمقّي العالج .ورافقت االضطرابات تظاىرة صغيرة
عمى الحدود السورية -التركية مؤلفة مف ٓٓٔ متظاىر تستصرخ رئيس الوزراء التركي أردوغاف بيتافات
()ٜٙ

"أردوغاف ،أردوغاف"

عمى طريقة "وامعتصماه ،وامعتصماه"(ٓ.)ٚ

زاد عدد الشيداء بيف المتظاىريف مف التوتر ،وقمب ذلؾ ميزاف القوة لصالح المتظاىريف الناقميف ،ووقعت
المرحمة األخيرة مف االشتباكات الضارية بيف المسمحيف وقسـ كبير منيـ مف العشائر مف ٍ
جية وبيف رجاؿ
جية ٍ
األمف و"المجاف الشعبية" (الشبيحة) مف ٍ
ثانية في يوـ  ٙحزيراف/يونيو ٕٔٔٓ ،حيث أُبيد معظـ رجاؿ
مقر المفرزة عف بكرة أبييـ .وبمغ عددىـ وفؽ الرقـ الرسمي
المفرزة األمنية وأعضاء المجاف الممتجئوف إلى ّ
ٕٓٔ شييداً(ٔ ،)ٚويبدو أنو قد مثّؿ بجثثيـ ،ودفنوا في مقابر جماع ٍ
اجتث التوتر وما
بدائي ٍة(ٕ ،)ٚفمقد
ية
ّ
ّ
ّ
ٙ7

انىطٍ (اُغٞس٣خ).ٕٓٔٔ/ٙ/ٔٙ ،
ٙ8
ظِذ ٛز ٙأُ٘ؾآد ك ٢ؽبُخ رؼطَ ٝخشاة عضئ ٢أ ٢ًِ ٝؽز ٕٓ ٠رٔٞص ٕٓٔٔ ٞ٤ُٞ٣/ػِ ٠األهَ .هبسٕ ٓغ خجش ػٖ خطخ ػَٔ ٓغِظ أُذ٘٣خ
ُزشٜٓٔ٤ب ٝث٘بئٜب ٝرؾـِٜ٤ب .انىطٍ.ٕٓٔٔ-7-ٕٓ ،
ٙ9
رظبٛشح ػِ ٠اُؾذٝد اُزشً٤خ ٘.ٕٓٔٔ-ٙ-
http://www.youtube.com/watch?v=YRpszVxJf_o
ٓ7
أُقذس اُغبثن ٗلغ.ٚ
ٔ7
ٗؾشد انىطٍ (اُغٞس٣خ) ثؾٌَ الؽن  ٕٓٔٔ/ٙ/ٕٔ ّٞ٣إٔ "ؽقبس أُلشصح اعزٔش  ٕ8عبػخٝ ،ثٔب ٣ؼٌظ ؽغْ اُذٓبس اُزُ ١ؾن ثبُٔج٘ ٠اُز١
كغشر ٚاُؼقبثبد أُغِؾخ كٞم سإٝط سعبٍ أُلشصح اُجبُؾ ػذد 8ٕ ْٛػ٘قشا" (انىطٍٗٝ .)ٕٓٔٔ/ٙ/ٕٔ ،ؾشد كٛ ٢زا اُغ٤بم روش٣شا ػٖ عُٞخ
أُجؼٞص ٖ٤اُذ٣جِٓٞبعٝ ٖ٤٤اُقؾل ٖ٤٤اُ ٠أُوجشح اُغٔبػ٤خ اُضبُضخ اُز ٢م ّٔذ ٓب ث ٕٓٝٔ7 ٖ٤ؽ٤ٜذا ٖٓ ؽٜذاء ٓلشصح األٖٓ اُؼغٌش( ."١انىطٍ،
ٕٔ .)ٕٓٔٔ/ٙ/هبسٕ ٓغ روش٣ش اخجبسٓ ١قٞس ُِلنبئ٤خ اُغٞس٣خ ػِ ٠اُشاثو:
http://www.youtube.com/watch?v=LdoIkR-nF8s&feature=related
ٕ7
ٗؾشد اُٞهٖ ًٔب ًبكخ أعٜضح اإلػلّ فٞسا ػٖ "كظبػخ اُغشٔ٣خ اُز ٢رغبٝصد ًَ اُؾذٝد ،ؽ٤ش اُغضش أُوطٞػخ اُشإٝط ٝاألهشاف ٝاُغزع
ٝأُؾشٝهخ ٝأُؾٛٞخ" (انىطٍ ٕٔ ،)ٕٓٔٔ/ٙ/ثٔ٘٤ب سأد ٓقبدس ٓغزوِخ (ػجبسح ػٖ ؽٜبداد ٣غت أخزٛب ثؾزس أ٣نب) إٔ فٞسح اُزؾٝ ٚ٣ٞاُزٔضَ٤
هذ ثُٞؾ كٜ٤ب٘ٗٝ .ؾش ٘ٛب س ٝا٣خ سعبء اُ٘بفش أُزبثؼخ ثؾٌَ ٓٞصٞم ألؽذاس اُغغش ٓغ سإ٣زٜب اُزؾِ٤ِ٤خ ،ؽ٤ش رو" :ٍٞك ٢س٣ق ادُت ثٔب ك ٚ٤عغش
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ارتكبو األمف ورجاؿ الشبيحة شأفة الرحمة مف النفوس .وفي مثؿ ىذه األجواء المصابة بوباء "الكراىية"
يتطير القتمة باالنتقاـ مف قتالىـ ،أو "سمخ الشاة" ،سواء أكانوا مف ىذا الطرؼ أـ ذاؾ .وىذه ىي ثاني حالة
جماعية .لقد لعبت مبالغة بعض القنوات بتكرار نشر صورة الجنود
مقابر
يتـ فييا الحديث في سورية عف
ّ
َ

الذيف يدوسوف أجساد ضحاياىـ المدنييف العزؿ في "البيضا" دو اًر في تغذية ثقافة "الكراىية" .وكاف ما حدث

في الجسر مف التمثيؿ بالجثث نموذجاً عكسياً مف "جرائـ الكراىية" يرد "بالمنطؽ نفسو" عمى "جرائـ"
(ٖ)ٚ
تقمص فييا المقموع شخصية القامع ،وتشتغؿ ىذه
رد يعكس ديناميةّ ذاتيةً
سابقة  .وىو ّ
مرضيةً وعدو ّ
ّ
انيةً ي ّ

اىية".
تميز "جرائـ الكر ّ
الدينامية بطريقة "التشفي" التي ّ

وفي ىذا اليوـ سقطت جسر الشغور وكامؿ بمدات المنطقة تقريباً في أيدي األىالي ،مثؿ بمدات الزعينية،
والناجية ،واليوسفية ،والحسينية ،وأورـ الجوز غرب أريحا .وكانت في بعض ىذه البمدات مخازف أسمحة
لمجيش الشعبي ،فزادت كمية األسمحة في أيدي الصبية والشباب(ٗ.)ٚ

مخيم الجسر :جوكر أردوغان
بروز هرموش ونشوء ّ

في ىذه المحظات الحرجة ،برز اسـ المقدـ حسيف ىرموش أحد ضباط مالؾ الفرقة الحادية عشرة إلى

أياـ ٍ
السطح ،وأعمف بعد ٍ
قميمة مع نحو ٓٓٔ مف الجنود عف انضمامو إلى ما أسماه بػ "لواء الضباط
(٘)ٚ
تمرده باحتجاجو عمى "الفظائع"
األحرار"  ،بما يوحي ّ
وبرر ىرموش ّ
بأف ىذا المواء قائـ ومش ّكؿ مسبقاًّ .

التي يرتكبيا الجيش ،وانحرافو عف واجبو ،وبوقوع "مجزرة جسر الشغور في ٗ حزيراف/يونيو ٕٔٔٓ"(.)ٚٙ

اُؾـٞس أُغؤُخ أًضش رؼو٤ذا٘ٛ ،بى اؽزوبٕ ربس٣خ٘ٓ ٢ز اُضٔبٗ٤٘٤بد٘ٛٝ ،بى اؽزوبٕ ٓزٛج ..٢اُزظبٛشاد ٝٝعٜذ ثو٘بفخ ٖٓ األعٜضح األٓ٘٤خ
"ٝثؾج٤ؾخ"ٓٝ .ؼظْ اُؾج٤ؾخ ًبٗٞا ٖٓ كئخ ٓؼّ٘٤خ ثٌ َّ أعق ،عش ٟرغ٤٤ؾ ٖٓ ْٜهجَ اُ٘ظبّٛ ..زا اُٞمغ اعزؾنش ً َّ ٓب كٓ ٢شؽِخ اُضٔبٗ٤٘٤بدٝ ،ػِ٠
ٓب ٣جذ ٝأٗ ٚارخز هشاسا ثبُٔوبٓٝخٝ .ثذأد اُؼؾبئش ثؾشاء األعِؾخ ٖٓ اُغٞم اُغٞداءًٝ ،بٕ ٘ٛبى اعزؼذاد ُِٔٞاعٜخ ّٞ٣ ..أُغضسح اُش٤ٛجخ ثذأ اُو٘بفخ
ثبهلم اُ٘بس ػِ ٠أُزظبٛشٝٝ ،ٖ٣هغ ثؼل اُوزِ ..٠روذٓذ ٓغٔٞػبد اُؾٔب٣خ ٝؽبفشد اُجش٣ذ اُز ١رؾ ّ
قٖ ك ٚ٤اُو٘بفخ ٖٓ ٓلشصح األٖٓ اُؼغٌش،١
ٝاعزطبػذ اُونبء ػِ ٠عٔ٤غ ٖٓ كٜ٤ب ٖٓ اُؼغٌشًٔ ،ٖ٤٣ب ٗقجذ ًٔبئٖ ُِ٘غذادٝ ،رْ اُونبء ػِٜ٤ب ٝاالعز٤لء ػِ ٠أعِؾزٜب .اُٞمغ أصبس ؽبُخ ٖٓ
اُلضع اُؾذ٣ذ ُذ ٟهبئلخ ٓؼ٘٤خٝ ،اُزً ٢بٕ ػذد ٖٓ أكشادٛب أٓ٘ٝ ٖ٤٤ؽجّ٤ؾخ ٓٝئّ٣ذُِ٘ ٖ٣ظبّٝ ..اٗزؾش ٛزا اُٞمغ كٓ ٢ؼظْ ٓ٘بهن س٣ق ادُتٝ ،إ ًبٕ
ثقٞسح أه َّ ثٌض٤شٝ ،ػ٘ذ اهزؾبّ اُغ٤ؼ ُِٔ٘بهن رؼ ّٔن االؽزوبٕ أُزٛجٝ ٢إ ًبٕ ؿ٤ش ٓؼِٖ كً ٢ض٤ش ٖٓ األؽ٤بٕٓ ٌُٖٝ ..شح أخش٣ ُْ ٟضجذ ٝعٞد
خل٣ب عبثوخ ُألؽذاس  ٌُٚ٘ٝ ..صجذ إٔ أُوبٓٝخ ًبٗذ أًضش ر٘ظٔ٤ب ٝرخط٤طبٝ ،سثٔب ٣ؼٞد األٓش ُٞعٞد ػغٌش٘ٓ ٖ٤٣ؾوٝ ٖ٤إ ًبٗٞا أكشادا ٖٓ أث٘بء
أُ٘طوخ" (ٖٓ سعبُخ سعبء اُ٘بفش اُ ٠اُجبؽش ٕٖ ّٞ٣ ،رٔٞص.)ٕٓٔٔ ٞ٤ُٞ٣/
ٖ7
اٗلشد ػضٓ ٢ثؾبسح ث٘وذ اُغض٣شح ٖٓ ٓ٘جش اُغض٣شح ٗلغٜب كٛ ٢زا أُٞمٞعٝ .دػب اُو٘بح اُٝ ٠هق ثش ٛز ٙاُقٞس ٓشًضا اػزشام ٚػِٓ ٠ب رجضٖٓ ٚ
فٞس ػٖ عشائْ اٌُشا٤ٛخ ٝعًِٜٞب اُغ٤بع ٢أُؾ ٙٞأُنبد ُطج٤ؼخ اإلٗغبٕ ثٞفل ٚاٗغبٗبٓٝ ،ب رئصش ك ٚ٤عِ٤ًٞب.
كزؼشك ػضٓ ٢ثؾبسح اصش رُي اُ ٠ؽِٔخ ؽؼٞاء ك ٢ثؼل أُٞاهغ اُغِل٤خ ٝؿ٤شٛب ،رز ٜٚٔثـ" خ٤بٗخ اُضٞسح اُغٞس٣خ" .هبسٕ ٓغ ٞ٣عق األؽٔذ"،ػضٓ٢
ثؾبسح ٝخ٤بٗزُِ ٚضٞسح اُغٞس٣خ" ،ػِ ٠اُشاثوhttp://www.jazanall.com/vb/t540.html :
ٗ7
انىطٍ (اُغٞس٣خ) ٘ ،ؽض٣شإٕٓٔٔ ٞ٤ٗٞ٣/
٘7
ث٤بٕ اٗؾوبم أُوذّ ؽغٛ ٖ٤شٓٞػٕٓٔٔ-ٙ-9 ،
http://www.youtube.com/watch?v=iY_mzXRNnZU
7ٙ
رقش٣ؼ أُوذّ أُ٘ؾن ؽغٛ ٖ٤شٓٞػ نمُاة انؼربُت.ٕٓٔٔ-ٙ-ٔٓ ،
http://www.youtube.com/watch?v=TLtiCtfFUzs
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وتحدث عف ضابط برتبة مالزـ معو ،وعف تمقّيو وعداً بانضماـ ٕٓٓعنصر نظامي إليو بينيـ أربعة
ّ

ضباط( .)ٚٚوغدا اليرموش قائد "القومة" .ومع بروزه بدأ طور جديد في األحداثّ ،أدى إلى اقتالع أىؿ

جسر الشغور ،وىجرتيـ إلى الحدود التركية -السورية القريبة .واليرموش ىو مف بمدة إبميف بػجبؿ الزاوية،
تمت بالتنسيؽ المسبؽ معو ،ومع مسمّحي الجسر
وال يستبعد أف عممية غزو ّ
شباف جبؿ الزاوية لمجسر قد ّ

داخؿ المدينة.

ومعد ٍ
حة في منطقة جسر الشغور تمتمؾ "تجييز ٍ
معمومات عف قوى مسمّ ٍ
ٍ
ات متطورة"(،)ٚٛ
ات
بثّت السمطات
ّ
معد ٍ
ات تفوؽ تقانتيا المتقدمة ما يمتمكو
تحدث اإلعالميوف القريبوف منيا عف امتالؾ ىذه القوى ّ
في حيف ّ

()ٜٚ
مجرد خطاب تيويمي
الجيش السوري  .وكاف ذلؾ في الواقع تمييداً لعممية جسر الشغور ،وتبيف أنو ّ

وتوجيت في ضوء ذلؾ بعض ألوية الجيش مف دمشؽ إلى جسر الشغور لمقضاء عمى
لتبرير العممية(ٓ.)ٛ
ّ
"قومة" الجسر التي وضع ىرموش -باسـ ما أسماه بػ "لواء الضباط األحرار" -يده
ىذه "العصابات" .وكانت ْ
عمى قيادتيا قد سيطرت عمى المنطقة مدة أسبوٍع وني ٍ
ؼ ،تمتد مف ٗ إلى ٕٔحزيراف/يونيؤٕٔٓ تقريباً.
ّ

وفي صباح يوـ ٕٔ حزيراف/يونيو ٕٔٔٓ ،وصمت وحدات الجيش إلى مشارؼ الجسر .وبدالً مف أف يقاوـ
ىرموش كما وعد شباف "القومة" الذيف وجدوا أنفسيـ في حمأة القتؿ "البارد" ليـ إباف التظاىرات والتشييع
متورطيف باألسمحة ،كاف قد قاـ منذ  ٜ-ٛحزيراف/يونيو بإخالء جسر الشغور ومناطقيا مف السكاف،
وتوجيييـ لمنزوح إلى الحدود السورية -التركية القريبة(ٔ .)ٛوقد بدأت أولى عمميات االنتقاؿ إلى تركيا بنقؿ
مصابيف اثنيف في اشتباكات ٗ حزيراف/يونيو إلى تركيا(ٕ .)ٛوأصبحت عممية تيجير منظمة لمسكاف ،بمعنى
ْ
توجيييـ إلى تركيا قبؿ وصوؿ وحدات الجيش إلى الجسر .وكما ىي العادة في مثؿ ىذه الحاالت الحرجة
والشديدة الحساسية ،فإف الس ّكاف "المرعوبيف" يتصرفوف تحت ىوؿ "الذىوؿ".

77

رقش٣ؼ أُوذّ أُ٘ؾن ؽغٛ ٖ٤شٓٞػ نمُاة انجسَرة ٕٔ.ٕٓٔٔ-ٙ-
http://www.youtube.com/watch?v=xqDTwj1kN-c
78
انىطٍ اُغٞس٣خ" ،عغش اُؾـٞس خبسط اُغ٤طشح ٝاُغ٤ؼ ثذأ رؾشًبر.ٕٓٔٔ-ٙ-7 ،"ٚ
http://www.alwatan.sy/dindex.php?idn=102696
79
رقش٣ؼ اإلػلٓ( ٢اُغٞس )١ؽش٣ق ؽؾبدح نمُاة انجسَرة ،ثزبس٣خ .ٕٓٔٔ-ٙ-9
ٓ8
ٗؾشد عش٣ذح انىطٍ (اُغٞس٣خ) ؽج ٚاُشعٔ٤خٓ ،ؼِٓٞبد ٓ٘وُٞخ ػٖ هبدح اُٞؽذاد اُؼغٌش٣خ اُز ٢دخِذ عغش اُؾـٞس ثؤٗ ٚر ّْ دخ ٍٞأُذ٘٣خ "خلٍ
ٕٗ عبػخ ٝرط٤ٜشٛب خلٍ  ٗ8عبػخ" ،انىطٍ.ٕٓٔٔ/ٙ/ٔٙ ،
ٔ8
رؾذس ٛشٓٞػ ك9 ٢ؽض٣شإُ ٕٓٔٔ ٞ٤ٗٞ٣/و٘بح "انؼربُت " ػٖ إٔ ٓ٘طوخ عغش اُؾـٞس خبُ٤خ ٖٓ اُغٌبٕٝ ،أٗ ٚهبّ ثبخلء ٓ ٖٓ %9اُغٌبٕ ٜٓ٘ب،
ثٔ٘٤ب ٘ٛبى ٓٔ ٖٓ %اُغٌبٕ ٣غزخذٓ ْٜاُغ٤ؼ ًذسٝع ثؾش٣خ٣ ُْٝ .وذّ ٓب ٣ؼنذ سٝا٣خ اُذسٝع اُجؾش٣خ.
ٕ8
ُْ ٣ؾش ٛشٓٞػ اُ ٠أ ١ػِٔ٤خ رلخ٤خ ُِطشم اُز ٢ع٤غٌِٜب اُغ٤ؼ ك ٢روذٓٗ ٚؾ ٞعغش اُؾـٞس ،ثَ رؾذس ػٖ ًٔبئٖ٣ٝ ،لزشك إٔ رزنٖٔ أٌُبئٖ
ػِٔ٤بد اُزِـ ،ْ٤ثٔ٘٤ب رؾذصذ اُشٝا٣خ ؽج ٚاُشعٔ٤خ الؽوب هبئِخ إ "اُز٘ظٔ٤بد أُغِؾخ عشهذ خٔغخ أه٘بٕ ٖٓ اُذ٘٣بٓ٤ذ ٤ً ٘ٓٓٝظ ٖٓ اُغٔبد
ٝاعزخذٓزٜب ك ٢رلخ٤خ اُطشهبد ٝاُغغٞس أُئ ّد٣خ اُ ٠أُذ٘٣خ اُزً ٢بٕ ٖٓ أُلزشك إٔ رؼجشٛب ٝؽذاد اُغ٤ؼ"( .انىطٍ.)ٕٓٔٔ/ٙ/ٕٓ ،
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يوـ و ٍ
وفي ٔٔ حزيراف/يونيو ٕٔٔٓ أي قبؿ ٍ
احد مف بموغ وحدات الجيش الجسر ،واصؿ ىرموش تيجير
السكاف وتوجيييـ إلى الحدود السورية -التركية .وفي ٕٔ حزيراف/يونيو حيف بمغ الجيش الجسر ،وبدأ يميّد
ٍ
قصؼ مدفعي وصاروخي حسب رواية ىرموش ،فإف ىرموش نظّـ بمساعدة بعض شباب
لدخولو بعممية
قرية "أورـ الجوز" مجموعة كمائف لتأخير دخوؿ الجيش(ٖ .)ٛوتبنى ما وصفو بػ "سياسة" إخالء مف تبقى مف
السكاف إلى تركيا شاك اًر "تركيا شعباً وحكومةً" .وقاؿ" :ليس لدي غير ىذه السياسة" ،واننا "استطعنا إخالء
أكثر مف ٓ %ٜمف جسر الشغور" ،بما في ذلؾ القرى(ٗ.)ٛ
لمميجريف السورييف مف مدينة جسر الشغور وقراىا .وكاف
بدأت أولى فصوؿ المأساة اإلنسانية والسياسية
ّ
ٍ
أساسية مف ٍ
ٍ
وصبية و ٍ
أطفاؿ .وحتى ٕٔ حزيراف/يونيو ٕٔٔٓ الذي
نساء
الميجروف األوائؿ مؤلّفيف بصورٍة
ّ
فر ىرموش وعناصره إلى الحدود؛ كاف عدد الذيف استوعبتيـ
دخؿ فيو الجيش جسر الشغور؛ بينما ّ

قدر عددىـ
حدت مف دخوؿ النازحيف اآلخريف الذيف ّ
السمطات التركية يقارب نحو ٓٓٓ٘ مياجر ،لكنيا ّ
ٍ
مخيمات بمحاذاة الشريط الحدودي ،بينما بقي عدة آالؼ
ببضعة ألوؼ ،وسيّمت لنحو ٓٓ٘ منيـ بناء
ٍ ()ٛٙ
(٘)ٛ
وتبيف الحقاً
معمقيف عمى الحدود  .وفي المجمؿ ،بمغ عدد النازحيف أكثر مف ٘ٔ ألؼ نازٍح ونيؼ ّ ،

()ٛٚ
أما أىالي قرى
ّ
أف ما ال يق ّؿ عف خمسة آالؼ منيـ ينتموف إلى مناطؽ الالذقية وبانياس ودرعا ّ .

(اشتبرؽ) و(ديرثماف) (والقنية العموية) القريبة مف مدينة جسر الشغور ،فقد أخم ْوا قراىـ مع توتر األحداث.
وأقاـ بعضيـ في شالييات مضيفة خاصة في منطقة الشاطئ األزرؽ( .)ٛٛبينما عزلت قوات الجيش السوري

ٖ8

ٝهؼذ أسثغ ثبفبد ػغٌش٣خ ك ٢أؽذ ٛز ٙأٌُبئٖٝ ،هزَ ًَ ٖٓ كٜ٤بٝ .ه َ٤إ أُوذّ أُ٘ؾن ؽغٛ ٖ٤شٓٞػ ٝعٔبػز ٚؽبسًٞا ك ٢أٌُٝ .ٖ٤رغذس
اإلؽبسح اُ ٠إٔ أٛبُ ٢أٝسّ اُغٞص ًبٗٞا هذ هطؼٞا اُطش٣ن ثؾشم اُذٝاُ٤ت ُزؤخ٤ش ٝف ٍٞاإلٓذاداد اُ ٠اُغغش ٖٓ( .سعبُخ خط٤ت ثذُخ اُ ٠اُجبؽش
 ٔٔ ّٞ٣آة/أؿغطظ ٕٔٔٓ).
ٗ8
رقش٣ؼ ٛشٓٞػ اُقٞر ٢نهجسَرة  ٕٔ ّٞ٣ؽض٣شإٕٓٔٔ ٞ٤ٗٞ٣/
http://www.youtube.com/watch?v=xqDTwj1kN-c
٘8
ٓشاعَ اُغض٣شح ف٤ٜت اُجبص ٖٓ ٓ٘طوخ عٞادع ٢ك ٢اُغبػخ اُغبدعخ ٖٓ  ّٞ٣األؽذ ٕٔ ؽض٣شإ.ٕٓٔٔ ٞ٤ٗٞ٣/
8ٙ
"ثِؾ اعٔبُ ٢ػذد اُ٘بصؽ ٖ٤اُغٞس ٖ٤٣اُ ٠رشً٤ب ُـب٣خ اُ ٔ٘ ّٞ٤أُلب  7ٖٔ ٝالعئب ػبد ٓ٘ ْٜاُ ٠عٞس٣ب  7آالف  ٗٗٓٝؽخقبٓ ٌُٚ٘ .بُجش إٔ
اٗخلل ك ٢أٝاعو رٔٞص ٕٓٔٔ ٞ٤ُٞ٣/اُٗ ٠ؾ )8( ٞآالف  )ٕ7ٖ( ٝالعئ" أخجبس اُؼبُْ ،اعز٘بدا اًُٝ ٠بُخ" عٜ٤بٕ" اُزشً٤خ ،هبسٕ ٓغ اُشاثو:
ٝ http://www.dunyatimes.com/ar/?p=12797ؽز ٠أٝاخش رٔٞصً ٞ٤ُٞ٣/بٕ ٓبصاٍ ٘ٛبى ػذد ًج٤ش ٖٓ اُ٘بصؽ ٖ٤اُ ٠اُؾذٝد اُغٞس٣خ-
اُزشً٤خ ٌُ٘ ْٜظِٞا داخَ األسام ٢اُغٞس٣خ أُزبخٔخ ٖٓ د ٕٝإٔ رغٔؼ ُ ْٜاُغِطبد اُزشً٤خ ثؼجٞس اُؾذٝدٝ .ه ّذسد أُقبدس اُشعٔ٤خ ػذد ْٛثٔب
٣زشاٝػ ثٗ )ٕٔٔ٘—7٘( ٖ٤بصؽبٝ ،فلز ْٜثٔغِّؾ ٖ٤ؽقِٞا ػِ ٠أعِؾزٝ ْٜآُ٤بر ْٜثطش٣وخ اُغشهخٝ ،الُِ ٌٖٔ٣غ٤ؼ إٔ ٣و ّٞثؼِٔ٤بد مذ ْٛثغجت
ٓزبخٔزُِ ْٜؾذٝد (اُٞهٖ (اُغٞس٣خ)ٗٝ .)ٕٓٔٔ/7/ٕ٘ ،وِذ فؾ٤لخ «اُٞهٖ» "ثؤٕ ٓغٔٞع ػذد أُٜغش ٖ٣اُؼبئذ ٖ٣ثِؾ ٗؾٞٓ 8ٓٓٓ ٞاهٖ ٖٓ
أفَ ٗؾّ ٜٓ ٔ٘ٓٓٓ ٞغش أػِٖ ػ٘ ْٜاُغبٗت اُزشًٗ ْٜ٘ٓ ،٢ؾٞٓ ٖٓٓٓ ٞاهٖ ٖٓ ٓذ٘٣خ عغش اُؾـٞس ٝثبه٘ٓ ٢بهن أُؾبكظخ ٞٓ ٘ٓٓٓٝاهٖ ٖٓ
ٓؾبكظبد أخشً ٟذسػب ٝاُلره٤خ ٝثبٗ٤بط" ،اُٞهٖٕٓٔٔ/7/ٕٔ ،
87
ٛزا ٓٔب ٣ل ٖٓ ْٜاألسهبّ اُز ٢هذٓزٜب عش٣ذح اُٞهٖ (اُغٞس٣خ) ػٖ ؽغْ اُؼبئذٝ ،ٖ٣رؾزَٔ ػِ ٠ػٞدح (ٓٓٓ٘) ٓٞاهٖ ٗضؽٞا اُ ٠رشً٤ب ٖٓ
ٓؾبكظبد أخشً ٟذسػب ٝاُلره٤خ ٝثبٗ٤بط" ،اُٞهٖٕٓٔٔ/7/ٕٔ ،
88
ٖٓ أعٞثخ ثغبّ ٗٞ٣ظ ػٖ أعئِخ اُجبؽش.
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ٍ
بعد ٍ
ٍ
محاولة
اجز ونقاط تفتيش ،في
وقت
قصير قرى حدوديةً في المناطؽ الشمالية الغربية لمبالد ،وأقامت حو َ

اج جديدة منيـ عمى الجانب السوري مف الحدود(.)ٜٛ
لوقؼ نزوح الالجئيف السورييف الذيف تدفقت أفو ٌ

وم ْف خمفو -عمى ما يبدو -في توجيو أكثر مف عدد محدود مف سكاف الجسر
مع ذلؾ ،لـ ينجح ىرموش َ

(ٓ)ٜ
فضؿ معظـ األىالي اليجرة إلى حمب أو إلى الالذقية عمى اليجرة
إلى تركياّ ،
يقدر بػ ٖٓٓٓ نسمة  ،إذ ّ

إلى تركيا .ونتيجة ذلؾ استوعبت مدينة حمب ما ال يقؿ عف ٖٓٓ ألؼ مياجر مف إدلب وحماة ،وكاف

مما ّأدى إلى ارتفاع اإليجارات بنسبة ٓٗ في األحياء الشعبية لمدينة
معظميـ مف قرى وبمدات إدلبّ ،

حمب .وتضاعؼ إيجار المزارع التي يمكنيا أف تأوي العائالت الكبيرة أو أكثر مف عائمة ثالثة أمثاؿ ما كاف
عميو(ٔ.)ٜ
ٍ
ٍ
عامة
دىشة
المخيمات التي نصبتيا حكومة أردوغاف في أوائؿ نيساف/أبريؿ ٕٔٔٓ(ٕ ،)ٜوسط
كانت وظيفة
ّ
قناعة ر ٍ
ٍ
المخيمات ليسوا
اسخة بأف مجموعة الالجئيف الذيف َأوتيـ تمؾ
مبرٍر ليا ،ووجود
ّ
مف عدـ وجود أي ّ
استكشافية اختبار ٍ
ٍ
مختمقة قد توضحت اآلف ،فمـ تكف تمؾ المخيمات سوى تجر ٍ
ٍ
ٍ
ية لػ "القادـ
بة
مجموعات
سوى
ّ
ّ
األعظـ" .وبنشوء مخيـ "النازحيف" السورييف في جسر الشغور يبدأ فصؿ فرعي جديد في ٍ
لعبة كبرى ،ش ّكؿ
إضافيةً بوصفيا مف أكبر الالعبيف في الشأف
فييا
المخيـ "جوكر أردوغاف" .وباتت تركيا تممؾ ورقةً
ّ
ّ

السوري ،ومف أقواىـ تأثي اًر ،إذ ستحتضف وبدءاً مف نيساف/أبريؿ مؤتمرات واجتماعات ولقاءات المعارضة
السورية في الخارج ،ذلؾ بمبرر تعريفيا لموضع السوري كجزٍء ال يتج أز مف مفيوـ أمنيا القومي ،ومف
مصالحيا العربية العميا التي تمثؿ سورية بوابتيا ،ومخاطر االضطراب في سورية عمى الوضع األمني في
تركيا.
زادت عممية النزوح إلى تركيا بسبب مداىمة الجيش لقرى ناحية كفرنبؿ المنطقة الجنوبية لجبؿ الزاوية،
والتي يعتبر مركزىا مدينة "كفرنبؿ" مرك اًز رئيساً وتجمعاً لالحتجاجات المعارضة"(ٖ ،)ٜوقد دخؿ في مجاؿ
89

 داس اُؾ٤بحٗ :وبه رلز٤ؼ ٝػضٍ هش ٟؽذٝد٣خ ٓٝغبػذاد رشً٤خ ُلعئ،ٕٓٔٔ- ٙ – ٕٓ ،ٖ٤http://www.daralhayat.com/portalarticlendah/279830
ٓ9
ٝكن األسهبّ اُزشً٤خ اُز ٢رًشد عش٣ذح اُٞهٖ (اُغٞس٣خ) إٔ اُغبٗت اُزشً ٢هذ ه ّذٜٓب اُ ٠اُغبٗت اُغٞس ،١اُٞهٖ (اُغٞس٣خ)ٕٓٔٔ/7/ٕٔ ،
ٔ9
انىطٍ (اُغٞس٣خ) .ٕٓٔٔ/7/٘ ،ػِ٘٤ب إٔ ٗؤخز ٛزا اُشهْ ٖٓٓ أُق ٗغٔخ ك ٢ؽذٝد ؽٜش رٔٞص ٕٓٔٔ ٞ٤ُٞ٣/ثؾزس ٌٖٔ٣ ،ٌُٖ .هج ٍٞإٔ  ٌٕٞ٣أًضش
ٓ٘ ٚثؼذ رُي ثغجت ٛغشح ٗغبء ٝأهلبٍ ؽٔبح.
ٕ9
ك٤ٗ ٖ ٢غبٕ/أثش َٕٓٔٔ٣اعزوجِذ رشً٤ب ٕٓ٘ ؽخقب عٞس٣ب ث ٙٔ ْٜ٘٤هلل دخِٞا اُؾذٝد اُزشً٤خ ثؼذ اخزشاه ْٜاألعلى اُؾبئٌخٝ .رْ ٗوِ ْٜاُ٠
هبػذح س٣بم٤خ ك ٢ثِذح ٣ب٣ل داؽ كٝ ٢ال٣خ ٛبربُٞ( ١اء االعٌ٘ذسٝ .)ٕٝأػِ٘ذ اُؾٌٓٞخ ػضٜٓب ػِ ٠اٗؾبء ٓ ّخٓ ْ٤ئُق ٖٓ ٓ٘ خٔ٤خ ،ثٔ٘٤ب أسعَ
اُٜلٍ األؽٔش اُزشً ٖٔٓ ٢خٔ٤خ ُٜزا اُـشكٝ ،ص ّٝدٛب ثبُزغ٤ٜضاد األعبع٤خ ثؾٌَ  ٌٕٞ٣ك ٚ٤أُخ ْ٤هبثل ُِزٞع٤غ.
http://turkeytoday.net/node/4172
ٖ9
انىطٍ( ،اُغٞس٣خ).ٕٓٔٔ/7/٘ ،
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ٍ
معرة
الحركات االحتجاجية بشكؿ مب ّك ٍر .وتعتبر كفرنبؿ التي تبعد نحو ٓٔ كمـ إلى الغرب مف مدينة ّ

النعماف مف المدف المتناىية في الصغر ،إذ يبمغ عدد سكانيا ٓ ٜٔٚٛنسمة بينما يبمغ إجمالي سكاف
الممتدتيف مف دوف انقطا ٍع بيف المعرة وكفرنبؿ،
ناحيتيا  ٚٛٗٚٚنسمة(ٗ .)ٜوتعتبر بمدات كفرومة وحاس
ّ
الميمشة التي انخرطت في حركات االحتجاج.
وبمدة بداما في ىضبة القصير؛ مف أبرز البمدات الصغيرة
ّ
واعتبرت الرواية شبو الرسمية كفرومة وحاس "المعقؿ الرئيس لمتنظيمات والمجموعات المسمحة في منطقة

ٍ
حد ذاتيا بمدة متناىية في الصغر
معرة النعماف"(٘ .)ٜثـ أصبح في بداما التي كانت مركز
ناحية ،لكنيا في ّ
(ٕٗ ٗٛنسمة) ،وال يتجاوز حجميا مع محيطيا مف قرى ٕٕٔ٘ٔ نسمة .وقد انخرطت بداما وقراىا في
ٍ
كمدينة في مواجية األمف ،وىو ما جعؿ المفارز األمنية فييا تنيار،
توحدت
حركات معرة النعماف ،التي ّ
المعرة مدينةً خاليةً مف األجيزة
واضطرت عناصرىا إلى االختباء في منازؿ بعض األىالي( .)ٜٙوغدت
ّ
ٍ
ٍ
كامؿ .وظؿ التوتر قائماً فييا طيمة األسابيع الالحقة ،وحتى أواخر
بشكؿ
األمنية ،وسيطر األىالي عمييا
تموز/يوليو ٕٔٔٓ.

مجزرة حماة :من اليوم الدامي إلى عصيان حماة
بين حركات المركز وحركات األطراف :نظرة مقارنة بين حماة وحمص
تعتبر مدينة حماة مف المدف الكبيرة الحجـ سكانياً ،إذ يقطف فيياٗ ٖٜٜ٘ٙنسمةً ،لكنيا مع مجموع
النواحي األربع لمركز حماة :صوراف ،حر بنفسو ،مركز حماة ،الحمراء؛ فإنيا تبمغ  ٜٚٗٔٗٛنسمةً .أما
()ٜٚ
أف مشاركة ناحيتي حر بنفسو (ٖٕٜٙٚ
إجمالي سكاف المحافظة فيبمغ ٖ ٜٕٜٜٔ٘نسمةً  .وباعتبار ّ
ّ
ٍ
ٍ
فإف المجاؿ
نسمة) ،والحم ارء (ٗٓ٘ ٖٚنسمةً) المنحدرتيف مف
أصوؿ ّ
بدوية كانت محدودةً وبسيطةًّ ،

االحتجاجية وتطورىا إلى عصياف مدني جرت في المجاؿ البشري لمركز المدينة
البشري لسيرورة الحركات
ّ

ٗ9

روذ٣ش ػذد اُغٌبٕ ك ٢عٞس٣خ ُِؼبّ ٕٓٔٓٓ ،قذس عجن رًش.ٙ
٘9
انىطٍ (اُغٞس٣خ)ٕٓٔٔ/7/٘ ،
9ٙ
انىطٍ (اُغٞس٣خ).ٕٓٔٔ/ٙ/ٕٕ ،
97
روذ٣ش ػذد اُغٌبٕ ك ٢عٞس٣خ ُِؼبّ ٕٓٔٓ (ثبالعز٘بد ُؼِٔ٤بد ؽغبث٤خ ػِ ٠أعبط ٗزبئظ رؼذاد اُغٌبٕ ك ٢عٞس٣خ ُِؼبّ ٕٗٓٓٓٝ ،ؼذالد اُ٘ٔٞ
اُغُِ٘ ١ٞغٌبٕ خلٍ اُلزشح ٖٓ ٕٗٓٓ اُ.)ٕٓٔٓ ٠
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ٍ
وبدرجة أقؿ
(ٗ ٖٜٜ٘ٙنسمة) ،بينما كاف المجاؿ البشري لمتظاىر يشمؿ مركز مدينة حماة وريفيا الشمالي
ٍ
أساسية مدف صوراف وقراىا ( ٕٔٓٗٙٚنسمةً) ،ومدينة حماة وقرى
بعض قرى ريفيا الشرقي ،وىو بصو ٍرة
المركز :طيبة اإلماـ ،كفر زيتة ،حمفايا ،كفر نبودة (ٗ ٖٖ٘ٚٛنسمةً)؛ أو ما يعادؿ ٔٗ ٙ٘ٔ ٙنسمةً،
يشكؿ منيـ اإلناث النصؼ ونيؼ( .)ٜٛبينما يجري الجانب الثاني مف األحداث في مركز قمعة المضيؽ
السني الذي يبمغ إجمالي سكانو ٓ ٜٛٗٙنسمةً(.)ٜٜ
ّ
أف حركة االحتجاجات في مدينة حماة
وتفيد ىذه الخالصات
ّ
الكمية عمى المستوى المقارف في استنتاج ّ
ٍ
ٍ
أساسية حركة أبناء المدينة (المركز) الراسخة تاريخياً ،بينما كانت في حمص حركة
بدرجة
وريفيا كانت

ٍ
أصوؿ بدوية ،والمتش ّكمة منذ الستينيات
أبناء األطراؼ العشوائية وشبو المنظّمة المنحدرة في معظميا مف
حوؿ مدينة حمص ،والتي يصؿ حجميا السكاني إلى ما يعادؿ  %ٖٙ-ٜٗمف سكاف مدينة حمص في
التقديريف األدنى المرئي والتقدير األعمى غير المرئي(ٓٓٔ) .وبذلؾ كانت الحركات في حماة حركات مركز،

يفسر عجز الحركة االحتجاجية في حمص عف الشكؿ
بينما كانت في حمص حركة أطراؼ .وىو ما ّ
ٍ
ولسبب إضافي ىو انقساـ أسواؽ المدينة إلى
األعمى وىو العصياف المدني العاـ ،أو حتى اإلضراب العاـ.
أشده في مدينة
سوقيف عمى غرار ما ىو في الالذقية بسبب احتداـ االصطفاؼ الطائفي ،والذي كاف ّ

(ٔٓٔ)
طورت الشكؿ
حمص  ،بينما تم ّكنت حماة منو ،وكانت المدينة السورية المتوسطة الوحيدة التي ّ
المدني الشامؿ ،واف استثمرت فيو التضامنية المحمية المدينية أو
االحتجاجي لحركاتيا إلى شكؿ العصياف
ّ
ّ
وسيتكرر مع أواخر تموز/يوليو ٕٔٔٓ الشكؿ الحموي في العصياف،
الحموية".
ما ُيعرؼ شعبياً بػ "الفزعة
ّ
ّ

وسد الطرؽ بالحواجز في كؿ مف دير الزور وادلب ،وسيقوـ الجيش بعمميات جديدة طيمة األسبوع األوؿ مف
ّ

آب/أغسطس في ىذه المدف الثالث.

98

روذ٣ش ػذد اُغٌبٕ ك ٢عٞس٣خ ُِؼبّ ٕٓٔٓ.
99
أُقذس ٗلغ.ٚ
ٓٓٔ
ٓؾٔذ عٔبٍ ثبسٝد (ٓئُق سئ٤ظ) ،احجاهاث انخطىر انسكاَُت  -انًجانُت  -االجخًاػُت –انًؤسسُت حخً انؼاو ( ،5152دٓؾن :ثشٗبٓظ األْٓ
أُزؾذح اإلٗٔبئ٤ٛٝ ٢ئخ رخط٤و اُذُٝخ ،)ٕٓٓ7 ،ؿٖٗٗ.
ٔٓٔ
دػب اُ٘بؽط ٕٞاُ ٠امشاة ػبّ كٓ ٢ذ٘٣خ ؽٔـ ٌُ٘٘٣ ُْ ٚغؼ( ،انىطٍ.)ٕٓٔٔ/٘/ٔ8 ،
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تطور األحداث
العزة" في ٕ٘ آذار/مارس ٕٔٔٓ بتظاىرٍة
دخمت مدينة حماة عمى خط حركة االحتجاجات في يوـ "جمعة ّ
الشمالية بالحاضر
صغيرٍة بمغ حجميا نحو ٓٓٓٔ متظاىر .وانطمقت مف مسجد عمر بف الخطاب في حي
ّ
باتجاه ساحة العاصي دوف بموغيا ،وىي تيتؼ بػ "الروح بالدـ نفديؾ يا درعا"(ٕٓٔ) .ويعتبر عدد المتظاىريف

مف األعداد الضعيفة المحدودة بحجـ المصمّيف في مسجد عمر بف الخطاب في منطقة "الحاضر" التي
تش ّكؿ الفئات الوسطى التقميدية المدينية قواميا البشري واالجتماعي .ويتميز بتكوينو األكثر محافظةً وتقميديةً
بالنسبة إلى مناطؽ المدينة األخرى .ويعتبر مسجد عمر بف الخطاب مف أكبر مساجد مدينة حماة البالغ
ٍّ
عددىا وفؽ الحجـ خمسة مساجد(ٖٓٔ) ،ويستوعب في ٍّ
مصؿ .وبيذا الشكؿ كاف
حد أقصى نحو ٕٓٓ٘
عدد المتظاىريف في بدء األحداث يمثؿ نحو نصؼ المصميف.
ٍ
ٍ
محدود ،مقتص اًر عمى المصميف في
بشكؿ
ولـ يرتفع ىذا الحجـ في الجمعة التالية (جمعة الشيداء) إال
جامع عمر بف الخطاب دوف المساجد األخرى ،لكنو ارتفع في "جمعة الصمود" ( ٛنيساف/أبريؿ ٕٔٔٓ)
التي ىتؼ المتظاىروف فييا "بالروح بالدـ نفديؾ يا درعا" إلى نحو ٕٓٓ٘ ٖٓٓٓ-متظاىر ،بسبب انضماـ
ٍ
عدد مف المصمّيف في مسجد الصحابة (طريؽ حمب) ومسجدي عمي بف أبي طالب والسرجاوي (سوؽ
الشجرة)

(ٗٓٔ)

بينما انخرطت مدينة السممية ،التي تبعد نحو ٕٖ كـ عف مدينة حماة ،وىي مدينة متوسطة

إجمالي سكاف ناحيتيا مع المركز  ٖٕٕٔٙٙنسمة ،بينما يبمغ إجمالي سكاف
الحجـ س ّكانياً (يبمغ
ّ
نواحييإٖٕٗٗٔ نسمة(٘ٓٔ)) وذات الغالبية اإلسماعيمية في ىذه التظاىرات (ٓٓ٘ متظاىر) .واتسمت
بإنشادىا الجماعي لمنشيد الوطني السوري( .)ٔٓٙوفي جمعة "اإلصرار" (٘ٔ نيساف/أبريؿ ٕٔٔٓ) ،توجيت
التظاىرات في حماة ألو ّؿ مرة مف محيط المساجد إلى قرب ساحة العاصي بوسط حماة ،وتح ّشدت أماـ

ٕٓٔ

ُٔؾبٛذح رظبٛشح ؽٔبح ك ٢عٔؼخ اُؼضحٝ ،اُؾؼبساد اُز ٢سكؼذ ،ارجغ اُشاثو اُزبُ:٢
http://www.youtube.com/watch?v=ywviRWqZE7U
ٖٓٔ
ٝ ٢ٛكن اُؾغْ ػٔش ثٖ اُخطبة (اُؾبمش) اُغشعب( ١ٝأُؾطخ)ٝ ،ػجذ اُشؽٖٔ ثٖ ػٞف (اُوقٞس) ٝػِ ٢ثٖ أث ٢هبُت (عٞم اُؾغشح)
ٝاُقؾبثخ (هش٣ن ؽِت).
http://www.youtube.com/watch?v=ywviRWqZE7U
ٔٔ ،ارجغ اُشاثو اُزبُ: ٢
https://www.youtube.com/watch?v=2MhX_D47tWM&feature=player_embedded
٘ٓٔ
روذ٣ش ػذد اُغٌبٕ ك ٢عٞس٣خ ُؼبّ ٕٓٔٓٓ ،قذس عجن رًش.ٙ
ٔٓٙ
ُٔؾبٛذح رظبٛشح ٓذ٘٣خ اُغِٔ٤خ ،ارجغ اُشاثو اُزبُ:٢
http://www.youtube.com/watch?v=NYCrf7EWV3g
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مبنى األحواؿ المدنية ىاتفة بشعار" :عالجنة رايحيف ،شيداء بالمالييف" ،إضافةً إلى مناطؽ أخرى رفعت
سممية ،حرّية حرّية"(.)ٔٓٚ
"سممية ّ
فييا التظاىرات شعار "اهلل أكبر" و ّ
اتسع حجـ المشاركة في التظاىرات .ورفع فييا
وفي "الجمعة العظيمة" (ٕٕ نيساف/أبريؿ ٕٔٔٓ)ّ ،

تتجمع
شعارات "سممية سممية"" ،ال إلو إال اهلل" و"فزعة فزعة
ّ
حموية" .واتّسمت بكونيا التظاىرة األولى التي ّ

في ساحة العاصي .وفي ىذه التظاىرة ،سقط الشييد األوؿ لحماة وىو صييب سوتؿ( .)ٔٓٛوبدأ التحوؿ إلى

ٍ
تظاىر ٍ
عامة اعتبا اًر مف ىذه الجمعة بارتفاع مشاركة بمدات ومدف ريؼ حماة الشمالي الصغيرة في حركة
ات
االحتجاجات في المدينة .وكاف مف أبرزىا بمدات ومدف "طيبة اإلماـ" و"كفرزيتا" و"حمفايا" التي يتراوح بعد
كؿ منيا عف المدينة بيف ٓٔ ٔ٘-كـ .وتعتبر بيذا الشكؿ لصيقةً بحماة بشرياً واقتصادياً وادارياً
غير سقوط الشييد األوؿ
ي النسوي والمطبخ وعادات الزواج واألفراح واألتراح .و ّ
وأنتروبولوجياً مف ناحية الز ّ
ٍ
بشكؿ شبو يومي .وكانت السمطات تفرقيا بالطرؽ التقميدية (خراطيـ
مجرى التظاىرات التي أخذت تتطور
اح ،وال سيما في
المياه ،والغازات المسيمة لمدموع ،والي اروات ،)..وأسفر ذلؾ عف إصابة المتظاىريف بجر ٍ
المواجيات التي وقعت في منطقة اليجرة والجوازات.

المدني الشامل:
المجزرة والعصيان
ّ

شدتيا ،وبرز فييا شعار
وفي جمعة "آزادي" (ٕٓ أيار/مايو ٕٔٔٓ) ،اتسع حجـ التظاىرات ،وارتفعت ّ
ٍ
بدائي ٍة في منطقة "الشمالية" القريبة مف جامع عمر بف الخطاب ،والتي
جديد كتب عمى أحد الجدراف بطريقة ّ
تتسـ بكونيا سوقاً لمريؼ الشمالي المصيؽ بحماة ،وىذا الشعار ىو" :نطالب بح ّؿ الجيش الخائف وانشاء

ٍ
جيش وطني"( .)ٜٔٓوعكس ىذا الشعار بطر ٍ
معقدة االنبعاث "الحاقد" لثارات الماضي المحتقف الذي تمثؿ
يقة
في وقوع ٍ
عدد ٍ
كبير مف أبناء ىذه المنطقة ضحايا إباف حصار حماة وضربيا مف قبؿ الجيش في

شباط/فبراير ٕ .ٜٔٛوال تزاؿ آثار ضرب حماة في العاـ ٕ ٜٔٛواضحةً فييا ،وال سيما في المنطقة الواقعة
الحسية لتمؾ العممية ال تزاؿ حاضرةً ومؤثّرةً بيذا القدر أو
"الشمالية" ،فكانت اآلثار
وحي
ّ
ّ
حي "المناخ" ّ
بيف ّ
ٔٓ7

ُٔؾبٛذح رظبٛشح ؽٔبح أٓبّ ٓج٘ ٠اُؾئ ٕٝأُذٗ٤خ ،ارجغ اُشاثو اُزبُ: ٢
ٝ http://www.youtube.com/watch?v=eQJjUQwI17Aاُشاثو ا٥خش ك٘ٓ ٢طوخ أخش:ٟ
http://www.youtube.com/watch?v=_exm1mLGEqA
ٔٓ8
ُٔؾبٛذح رظبٛشح ؽٔبح ك ٢اُغٔؼخ اُؼظٔ٤خ ،ارجغ اُشاثو اُزبُ:٢
https://www.youtube.com/watch?v=tEFWNxpzvF8&feature=player_embedded
ٔٓ9
ُٔؾبٛذح اُؼجبساد اُزً ٢زجذ  ٌٖٔ٣ارجبع اُشاثو اُزبُ:٢
http://www.youtube.com/watch?v=_i56mxqEXBA
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ذاؾ في توجيو سموؾ االحتجاجات واثارتو .وأخذت شدة التعامؿ بيف األجيزة األمنية وبيف المتظاىريف
منحى تصاعدياً عقب قياـ بعض رجاؿ األمف بالقبض -إباف االشتباكات بالحجارة بيف المتظاىريف وبينيـ-
باليروات ،مما ّأدى إلى إلحاؽ ٍ
شمؿ دماغي بو(ٓٔٔ) ،ثـ موتو.
ا
عمى أحد المتظاىريف ،واشباعو ضرباً

شدة التظاىرات .وليذا اختمطت صورة
وأليبت ىذه الحادثة المدينة المحتقنة والمندلعة باالنتقاـ ،ورفعت مف ّ
ىذا المتظاىر (الدويؾ) مع صورة الطفؿ حمزة الخطيب في التظاىرات ،وال سيما في تظاىرة "أطفاؿ الحرية"
(ٖ حزيراف/يونيو ٕٔٔٓ).
مروعةً عقب انطالؽ أكبر وأشد تظاىرتيف شيدتيما
في ىذا اليوـ "الدامي" ،ارتكبت أجيزة األمف مجزرةً ّ
المدنية خارج إطار المساجد .وانطمقت األولى مف جامع السرجاوي عبر (نزلة الجزداف) باتجاه ساحة
المدينة مف دوف بموغيا ،وشارؾ فييا نحو ٓ٘ ألؼ متظاىر .وانطمقت الثانية مف جامع عمر بف الخطاب
في "الشمالية" عبر الحاضر باتجاه ساحة العاصي ،وكاف عدد المتظاىريف كبي اًر ويبمغ نحو ٓٓٔ ألؼ
متظاىر .وقبؿ وصوؿ تظاىرة الحاضر إلى ساحة العاصي قرب فرع الحزب ،أطمؽ القّناصة المتمترسوف
ٍ
بشكؿ عشوائي عمى طميعة المتظاىريف .وخالؿ خمس دقائؽ كاف قد
عمى سطح فرع الحزب الرصاص

سقط عشرات الشيداء ،واثر مطاردة المتظاىريف المتراجعيف إلى منطقة الحاضر زاد عدد الشيداء
والجرحى ،وبمغ ٖ٘ شييداً ،ارتفع عددىـ في اليوـ التالي إلى  ٙٛشييداً بسبب وفاة ٍ
عدد مف الجرحى الذيف
ٍ (ٔٔٔ)

اح بميغة
أصيبوا بجر ٍ

.

إثر ىذه المجزرة ،انسحب رجاؿ األمف مف المدينة .وفي اليوـ الموالي خالؿ تشييع الشيداء ،وتماماً عمى
غرار ما حدث في درعا والصنميف ودوما وحمص ،خرج رجاؿ حماة تقريباً عف بكرة أبييـ في مواكب

ٍ
ٍ
أمنية متمركزٍة قرب المقبرة ،وقاموا بمالحقة
عديدة .وفي مقبرة (سريحيف) ،اصطدـ المشيعوف بمفرزٍة

فروا مف دوف إطالؽ نار ،وتـ القبض عمى أحدىـ ،وتعريتو مف كافة مالبسو فيما عدا
عناصرىا الذيف ّ
(ٕٔٔ)
ٍ
سروالو الداخمي ،واعدامو وضرب جثتو بطر ٍ
أي
يقة
ّ
مروعة  .وبينما لـ تبدر عف أجيزة األمف ّ
انتقامية ّ
ردة ٍ
فإف تفاعؿ المجزرة التي ألحقتيا بالمواطنيف قد
فعؿ مباشرٍة عمى عممية القتؿ والتمثيؿ بأحد عناصرىاّ ،
ٓٔٔ

ُلهلع ػِٛ ٠زا أُؾٜذ ،ارجغ اُشاثو اُزبُ: ٢
https://www.youtube.com/watch?v=uObRZ-shU2M
ٔٔٔ
ُلهلع ػِٛ ٠زا أُؾٜذ ،ارجغ اُشاثو اُزبُ:٢
https://www.youtube.com/watch?v=zgEhN6i7F9A
ٕٔٔ
ُٔؾبٛذح اػذاّ سعَ أٖٓ ك ٢ؽٔبح ،ارجغ اُشاثو اُزبُ:٢
http://www.youtube.com/watch?v=u_H6to_BOyM&skipcontrinter=1
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بمغ ذروتو ،حيث أعمف األىالي عف إضر ٍ
اب عاـ في المدينة لمدة ثالثة ّأي ٍاـ حداداً عمى أرواح الشيداء

التزمت بو جميع الفعاليات االقتصادية واألىمية باسثناء المشافي والصيدليات بنسبة  .)ٖٔٔ(%ٜٜويوـ
"جمعة العشائر" (ٔ -حزيراف/يونيو ٕٔٔٓ) ،كاف اإلضراب قد انتيى ،لكف المدينة كانت ال تزاؿ في حالة
ٍ
ٍ
ٍ
شامؿ ،وتظاىرت تحت وطأة الخوؼ ،ولذا أطمؽ عمييا أىؿ حماة اسـ "جمعة الخوؼ" .
ومأتـ
حداد
ٍ
ٍ
احتكاؾ
متظاىر في ىدوء دوف أي
قدر عدد المتظاىريف فييا بػ ٓ٘ٔ ألؼ
مرت تظاىرات الجمعة التي ّ
ّ

بيف المتظاىريف وبيف رجاؿ األمف بسبب انسحابيـ إلى خارج المدينة .ووجدت السمطات
الجو مواتياً
ّ
لمحاولة تطبيع الوضع في حماة ،فنشرت لجنة التحقيؽ التي ش ّكميا رئيس الجميورية في ٕٔ حزيراف/يونيو
برئاسة المواء ىشاـ اختيار رئيس مكتب األمف القومي ورئيس لجنة إدارة األزمات في القيادة السورية
ق ارراتيا .وكاف مف أبرزىا "إعفاء رئيس فرع األمف العسكري واثنيف مف معاونيو مف مياميـ ،ومحاسبة كؿ
مف ثبتت مسؤوليتو وتقصيره وادانتو في وقوع األحداث" ،و"اعتبار ضحايا أحداث يوـ الجمعة شيداء ومنح
ذوييـ وأسرىـ كؿ التعويضات والميزات بيذا الشأف" ،و"إعادة جميع العقارات واألراضي المستولى عمييا
مد ٍة أقصاىا شير" ،والوعد بتنمية المحافظة ،وتأميف فرص
سابقاً في أحداث عاـ ٕ ٜٔٛألصحابيا خالؿ ّ
عمؿ لمعاطميف عف العمؿ ،وتوسيع المخطط التنظيمي لممدينة بحدود ٕٓٓٓ ىكتار(ٗٔٔ).

بقوٍة في ىذه التظاىرات التي غدت بعد "جمعة الخوؼ"
وكالعادة ،كاف ريؼ حماة الشمالي منخرطاً ّ
يوميةً في ساحة العاصي .وامتدت أشكاليا إلى جمعة "صالح
وانسحاب رجاؿ األمف مف المدينة ظاىرةً ّ

العمي" ( ٔٚحزيراف/يونيؤٕٔٓ) ،التي شيدت مشاركة عدة مئات مف األلوؼ .خالؿ ذلؾ ،انخرطت أل ّوؿ

ٍ
فئات" في تظاىر ٍ
مرة الفئات الوسطى الحديثة أو ذات التكويف الميني الحديث بوصفيا " ٍ
ٍّ
خاصة
ات
ّ
تجمعوا في ساحة العاصي .وشارؾ طالب كمية الطب البيطري بحماة في
بالمحاميف واألطباء الذيف ّ
ٍ
تجمعات خاص ٍة ٍ
ٍ
تشجعت عمى المشاركة بسبب محاولة السمطات
كفئة
طالبية .ويبدو أف ىذه الفئات قد ّ
ّ
ّ
احتواء التظاىرات المتوقعة في إطار متفؽ عميو بيف المحافظ وبيف القيادات االجتماعية الحموية ،فحواىا

حرية التظاىر مقابؿ ضماف عدـ تحوليا إلى اضطرابات أو ظيور البعض فييا بشكؿ "ممثّـ"(٘ٔٔ) .لكف في
ٖٔٔ

ٓزبثؼبد ٓ٤ذاٗ٤خ هبّ ثٜب كش٣ن ٖٓ اُجبؽض ٖ٤ك ٢أُشًض اُؼشثُ ٢ألثؾبس ٝدساعخ اُغ٤بعبد ُقبُؼ اُجؾش.
ٗٔٔ
رؤُلذ اُِغ٘خ ٖٓ اُِٞاء ٛؾبّ اخز٤بس سئ٤ظ ٌٓزت األٖٓ اُوٝ ٢ٓٞأعبٓخ ػذ ١سئ٤ظ ٌٓزت اُللؽ ٖ٤اُوطشٝ ،١أؽٔذ ػجذ اُؼض٣ض ٓؾبكع ؽٔبح.
انىطٍ (اُغٞس٣خ) .أٓب ك ٢ؽؤٕ اػزوبٍ اُز ٖ٣هبٓٞا ثوزَ سعَ األٖٓ ،كوذ ٗوِذ "انىطٍ" ثؤٕ "اُزؾو٤وبد ال رضاٍ عبس٣خ ٌُؾق ٣ٞٛخ ٓ٘لز ١ػِٔ٤خ
اإلػذاّ أُشٝػخ ثؾن أؽذ ٓٞظل ٢اُذُٝخ" .انىطٍ (اُغٞس٣خ).ٕٓٔٔ/ٙ/ٕٔ ،
٘ٔٔ
هذسد فؾ٤لخ انىطٍ (اُغٞس٣خ) ؽج ٚاُشعٔ٤خ ػذد أُزظبٛش ٖ٣ثـ ٓٗ أُلبٝ ،اػزجشد أٜٗب اُزظبٛشح اُز" ٢رؼذ األٞٗ ٖٓ ٠ُٝػٜب ك ٢ؽٔبح ٝإ
ًبٗذ ؿ٤ش ٓش ّخقخ ٖٓ .ؽ٤ش عِٔ٤زٜب ٝر٘ظٜٔ٤ب ٝاُزضاّ أُزظبٛش ٖ٣ثؤدث٤بد اُزظبٛش ،اُز ٢رؼٜذٝا االُزضاّ ثٜب ُِٔؾبكع ،ؽش٣طخ اُغٔبػ ُ ْٜثبُ٘ضٍٝ
اُ ٠عبؽخ اُؼبفٓ ،٢شًض أُذ٘٣خ"ٝ ،أٗ ْٜهبٓٞا ثؼذ رُي ثـ" ر٘ل٤ز ؽِٔخ ٗظبكخ ػبٓخ" (انىطٍ (اُغٞس٣خ).)ٕٓٔٔ/ٙ/ٔ9 ،
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ٕٔ حزيراف/يونيو ٕٔٔٓ ،وعقب خطاب الرئيس السوري ،دعت فعاليات اقتصادية وسياسية سورية إلى
ٍ
ٍ
اميا
تنظيـ تظاىرات تأييد ووالء .وفي حماة تطورت ىذه التظاىرات التي ش ّكؿ أبناء الريؼ الغربي لحماة قو َ

ٍ
المؤيديف والمعارضيف بالحجارة .وتدخمت قوات األمف إلى جانب متظاىري
اشتباكات بيف
األساسي ،إلى
ّ

الريؼ الغربي ،و خالؿ ذلؾ قتؿ ثالثة (ٖ) أشخاص آخريف .في اليوـ التالي ،تـ تشييع الشيداء ،وسط

غضب األىالي وغياب األمف ،ثـ خرجت أكبر تظاىرٍة في تاريخ الحركة في حماة في ("جمعة ارحؿ"ٔ -
ٍ
صدامات .وأعفي في ىذا السياؽ محافظ حماة أحمد عبد العزيز مف منصبو،
تموز/يوليو ٕٔٔٓ) ،دوف أي
وعيف محافظ جديد مف أبناء حماة( .)ٔٔٙكما أعيد العميد محمد المفمح رئيس فرع األمف العسكري الذي
كانت المجنة القطرية العميا قد أعفتو مف منصبو وأوقفتو مع اثنيف مف معاونيو إلى منصبو( .)ٔٔٚوقامت قوى
ٍ
المدني الشامؿ بحماة ،الذي
اعتقاالت طالت ٕٓ٘ شخصاً( .)ٔٔٛوأطمؽ ذلؾ ش اررة العصياف
األمف بحممة
ّ
االحتجاجية السورية ،وأدخؿ المدف السورية في مرحمة اإلضرابات
ش ّكؿ تحوالً جذرياً في أشكاؿ الحركة
ّ

السممية العامة.

ٍ
ٍ
كثيؼ ،فقطع األىالي الطرؽ بحواجز وحاويات قمامة وقطع
جديد في ظ ّؿ وجوٍد أمني
عاد التوتر مف

القرميد واحراؽ دواليب مطّ ٍ
اطية لمنع رجاؿ األمف المتمركزيف في ساحة العاصي مف الدخوؿ إلى األحياء،

مما أسفر عف مو ٍ
اجيات استخدـ فييا األىالي الحجارة ،وقتؿ في ىذه المواجيات  ٕٙشخصاً مف األىالي.
ّ
وفشؿ األمف في استعادة السيطرة عمى المدينة ،وانتشرت الشائعات عف عزـ الجيش عمى دخوليا ،فانتشرت

الحواجز وأدخنة اإلطارات المطّاطّية في ك ّؿ مكاف .كاف األىالي قد استعدوا لممواجية مع الجيش ،فقاموا
أف الجيش لف يدخؿ
بإخالء المدينة مف األطفاؿ والنساء عمى الرغـ مف إعالف وزير الخارجية السوري عف ّ

وسدوا المداخؿ وكافة الطرؽ ومفارؽ أحياء المدينة بػ "الحواجز والدواليب المحترقة والبموؾ والحجارة"
حماةّ .

ٔٔٙ

 ٞٛأٗظ اُ٘بػْ( ،انىطٍ (اُغٞس٣خ) .) ٕٓٔٔ/7/ٔٔ ،رضآ٘ذ ػِٔ٤خ اهبُخ أُؾبكع ٓغ اػبدح سئ٤ظ كشع األٖٓ اُؼغٌش ١اُز ١أػِٖ ػٖ ػضُٚ
ٝرٞه٤لٓ ٚغ اص٘ٓ ٖٓ ٖ٤ؼب ٚ٤ٗٝاُ٘ٓ ٠قجٝ ،ٚكغشد ثؼل ه ٟٞأُؼبسمخ اهبُخ أُؾبكع " ثغجت أٗ ٚأصجذ ًلبءرٗٝ ٚغبؽ ٚك ٢مجو اُؾج٤ؾخ ٝرغبٝصاد
أُخبثشاد"( .ث٤بٕ ٤ٛئخ اُز٘غ٤ن اُٞه٘٤خ ُو ٟٞاُزـ٤٤ش اُٞه٘ ٢اُذٔ٣وشاه ٢ك ٢عٞس٣خ" ،رؾ٤خ اُ ٠ؽٔبح ٝأِٜٛب ،رؾ٤خ اُ ًَ ٠أث٘بء ؽؼج٘ب أٌُبكؼ"ٖٔ ،
رٔٞص.)ٕٓٔٔ ٞ٤ُٞ٣/
ٔٔ7
رٔذ أُطبثوخ ث ٖ٤أُؼِٓٞبد أُ٤ذاٗ٤خ ؽ ٍٞػٞدح اُؼٔ٤ذ اُ٘ٓ ٠قجٝ ٚثٓ ٖ٤ب أًذ ٙؽ ٍٞرُي ث٤بٕ ٤ٛئخ اُز٘غ٤ن اُٞه٘٤خ ُو ٟٞاُزـ٤٤ش اُٞه٘٢
اُذٔ٣وشاه ٢ك ٢عٞس٣خ (أُقذس اُغبثن) ،ؽ٤ش ٣زًش اُج٤بٕ "ٝأػبدد رٌِ٤ق اُنبثو أُغئ ٍٝػٖ ٓغضسح أهلبٍ اُؾش٣خ ًٔغئ ٍٝأٓ٘ ٢سئ٤ظ ػٖ
أُذ٘٣خ ثؼذ إٔ صػٔذ أٗ ٚاػزوَ ٝع٤وذّ ُِٔؾبًٔخ"ٓ( ،زبثؼبد ٓ٤ذاٗ٤خ).
ٔٔ8
ٓزبثؼبد ٓ٤ذاٗ٤خ ٓغ أًضش ٖٓ ٓقذس ٓغزوَ ُِزٞصن ٖٓ اُٞاهؼخ.
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ٍ
بشكؿ لـ يكف ممكناً فيو ألي غر ٍ
يب عف ىذه األحياء أف يدخؿ
لمحيمولة دوف عودة دخوؿ الجيش إلييا(،)ٜٔٔ
إلييا.
ٍ
بشكؿ محمي إثر االعتقاالت ،وسرياف شائعات عمى أف قائمة المطموبيف
كانت لجاف العصياف قد تش ّكمت
وتـ العصياف في شكؿ
تشمؿ ٕٗ ألؼ شخص مف شباب المدينة .ودفع ذلؾ الشباب إلى االصطفاؼّ .
حماية ك ّؿ حي لنفسو مف قبؿ سكانو .وتألؼ التركيب االجتماعي لمجاف الميدانية مف العامة والشباب
المتعمـ ،وال سيما منو طمبة الجامعات(ٕٓٔ).
في ىذه الشروط ،حصمت زيارة السفيريف األميركي والفرنسي إلى حماة في  ٚتموز/يوليو ٕٔٔٓ ،وسط
ٍ
ٍ
كثيؼ في جمعة "ال لمحوار" ( ٛتموز/يوليو
تجمير
مما ّأدى إلى
تواري عناصر األمف عف الظيورّ ،

ٕٔٔٓ) .وقد استقبؿ وجياء المدينة السفيريف ،بينما رفض إماـ مسجد السرجاوي استقباليما ،والسماح ليما
أف ميمة السفيريف تتمثّؿ في التوسط بيف الحكومة والمتظاىريف .لكف
بدخوؿ المسجد ،بسبب ما أشيع عف ّ

قادة مجموعات الشباب سمحوا لمسفيريف بعبور الحواجز لتفقد بعض األحياء القريبة مف فندؽ "أفاميا الشاـ"

سمميوف وليس
الذي أقاما فيو .ونقؿ وجياء المدينة عف السفير األميركي أف ما رآه في حماة ىو متظاىروف ّ
ٍ
ٍ
بشكؿ احتفالي ،وتوديعو
عصابات مسمّحةً حسب ما تدعي السمطات ،مما دفع بعض الشباب إلى وداعو
ٍ
بأغصاف خضراء وبعض الورود وىـ يرددوف ىتافات "الشعب يريد إسقاط النظاـ" (ٕٔٔ) .وتمعثمت المعارضة
السورية تجاه ذلؾ بيف مبرٍر لمزيارة وبيف مر ٍ
تاب منيا ،وبيف مف يرفض مبدأ التدخؿ األجنبي .وأصدرت
ّ

المعارضة المنظّمة في الداخؿ ،والمتمثّمة في "ىيئة التنسيؽ الديمقراطية" بياناً تتيـ فيو الزيارة بأنيا نتيجة

ٔٔ9

انىطٍ٣ٝ . ٕٓٔٔ/7/7 ،زطبثن ٓب ٗؾشر ٚاُقؾ٤لخ ٓغ أُزبثؼبد أُ٤ذاٗ٤خ ُٞاهغ اُؾبٍ كٓ ٢ذ٘٣خ ؽٔبحٝ ،اُز ٢هبّ ثٜب اُجبؽش ك ٢أُشًض ؽٔضح
ٓقطلٝ .٠اُخلف ث ٖ٤انىطٍ ٝث ٖ٤أُزبثؼخ أُ٤ذاٗ٤خ إٔ اُقؾ٤لخ رؾذصذ ػٖ عٞارش ،ثٔب ٞ٣ؽ ٢ثغٞارش رشاث٤خ ثٔ٘٤ب ُْ ٘ٛ ٌٖ٣بى عٞارش ٖٓ ٛزا
اُ٘ٞع.
ٕٓٔ
ٓؼِٓٞبد ٓ٤ذاٗ٤خ ُقبُؼ اُجؾشُ .لهلع ػِٔٗ ٠برط اُؾب٣ٝبد ٝاألً٤بط اُزشاث٤خ ٝاُؾٞاعض اُوشٓ٤ذ٣خ ٝاُؾؼبساد ػِ ٠اُغذسإ ٝؿ٤شٛب ،ارجغ
اُشاثو:
http://www.youtube.com/watch?v=WWushvpbUGk
ٕٔٔ
ُٔؾبٛذح ٝداع اُغل٤ش األٓ٤شً ٢ك ٢ؽٔبح ك ٢عٔؼخ ال ُِؾٞاس ،ارجغ اُشاثو اُزبُ:٢
 http://www.youtube.com/watch?v=bzgwk2aslLAارٜٔذ أُغزؾبسح اُشئبع٤خ ثض٘٤خ ؽؼجبٕ اُغل٤ش ثبالعزٔبع ٓغ أُغِؾٝ ،ٖ٤إٔ األؽ٤بء
اُز ٢دخِٜب ال  ٌٖٔ٣دخُٜٞب اال ثٔشاكوخ أُغِؾ( ٖ٤روش٣ش ص٣بد ؽ٤ذس ،انسفُر (اُِج٘بٗ٤خ)) ،اُشاثو:
http://www.assafir.com/Article.aspx?EditionId=1891&ChannelId=44581&ArticleId=1009http://www.assafir.com
/Article.aspx?EditionId=1891&ChannelId=44581&ArticleId=1009
رٞرشد اُؼلهبد ث ٖ٤دٓؾن ٝٝاؽ٘طٖٝ ،كٛ ٢زا اُغ٤بم رطٞس اُزٞرش ُ٤ؤخز ؽٌَ ٛغٓ ّٞزظبٛش ٖ٣ػِ ٠اُغلبسر ٖ٤األٓ٤شً٤خ ٝاُلشٗغ٤خ ثذٓؾن.
ٝأؽشهٞا ثؼل ع٤بسارٜب ًٝغشٝا اُضعبط ٝعشؽٞا ثؼل اُؾشاطٝ ،سكؼٞا اُؼِْ اُغٞس ١كٞهٜٔبٝ .ارٜٔذ ٝاؽ٘طٖ" ٓٞاُُِ "ٖ٤شئ٤ظ ثؾبس األعذ
ثبُٞهٞف ٝساء اُٜغ ّٞػِ ٠علبسرٜبًٝ .بٗذ ٛز ٢ٛ ٙأُشح اُضبٗ٤خ اُز ٢رٜبعْ كٜ٤ب اُغلبسح األٓ٤شً٤خ ثؼذ ٛغ ّٞاُؼبّ .ٔ998
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ٍ
تشرع األبواب أماـ مختمؼ أشكاؿ
"تواطؤ مكشوؼ" بيف السمطة وىؤالء السفراء ،ويقع في إطار ممارسات " ّ

التدخؿ الخارجي إقميمياً ودولياً"(ٕٕٔ).

عيف أميف فرع الحزب محافظاً لحماة .ورىف المحافظ الجديد تنفيذ "مطالب"
في ٔٔ تموز/يوليو ّٕٔٔٓ ،
األىالي بػ "إزالة الحواجز وعودة الحياة إلى المدينة والتوقؼ عف الخروج لمتظاىر بشكؿ نيائي" ،كػ "سمّ ٍة

ٍ
متكاممة" عمى أساس صيغة «ال غالب وال مغموب» .ويبدو ّأنو قصد مف التوقؼ عف التظاىر التوقؼ عف

التظاىر اليومي أو التظاىر دوف رخصة ،أي عف أشكاؿ التظاىر االحتجاجية واالكتفاء بما يمكف تسميتُو
بالتظاىرات التعبيرية .وفي إطار ىذه "المطالب التي تشتمؿ عمييا السمة" يقع «إطالؽ سراح المعتقميف،
(ٖٕٔ)
تطورت إلى الحوار
والكؼ عف حمالت االعتقاؿ ،والسماح بالتظاىر السممي»  .لكف الصيغة سرعاف ما ّ
مع قادة المجموعات الميدانية التي تتولى اإلشراؼ عمى الحواجز وحماية األحياء« :الحوار يجري عمى ٍ
قدـ

وسا ٍ
ؽ مع تمؾ المجموعات حتى التي تطالب بإسقاط النظاـ" و"رئيس الجميورية وعد بتحقيؽ ك ّؿ المطالب
الخدمية والقانونية مقابؿ إيقاؼ الشغب والتظاىرات"(ٕٗٔ).
ٍ
كإطار لالجتماع ما بيف القيادات المحمية وقيادات المتظاىريف لمتفاىـ مع
وبرز جامع "السرجاوي"
السمطات ،و ّأدى ذلؾ تمقائياً إلى بروز دور إماـ جامع السرجاوي الشيخ مصطفى عبد الرحمف كالعب
أساسي في التنسيؽ بيف السمطات المحمية وبيف المتظاىريف(ٕ٘ٔ) .بينما تباينت المواقؼ واالتجاىات بشكؿ

حاد بيف قادة المجموعات وبينيـ وبيف القيادات التقيمدية حوؿ "التسوية"(« :)ٕٔٙالمناقشات التي تمت أظيرت
تبايناً حاداً في اآلراء واختالفاً في وجيات النظر حتى بيف المشايخ أنفسيـ ،فمنيـ مف دعا إلى االستجابة
لمناشدات السمطات المحمية ،ورفض البعض اآلخر» .وبحموؿ الثالث عشر مف تموز/يوليو ٕٔٔٓ ،غدت
ٍ
ٍ
شامؿ ،مف دوف أف يتمكف األمف مف السيطرة عمى الوضع .وكانت أسواقيا
عصياف مدني
المدينة في حالة
مغمقةً لميوـ الحادي عشر( .)ٕٔٚوبينما طمبت السمطات فتح المدينة ورفع الحواجز لتمبية المطالب ،اشترط

ٕٕٔ

أفذسد ٤ٛئخ اُز٘غ٤ن اُذٔ٣وشاه٤خ ك ٖٔ ٢رٔٞص ٕٓٔٔ ٞ٤ُٞ٣/ث٤بٗب ٣ؾَٔ ػ٘ٞإ" :رؾ٤خ اُ ٠ؽٔبح ٝأِٜٛب ،رؾ٤خ اُ َّ ً ٠أث٘بء ؽؼج٘ب أٌُبكؼ"،
ارٜٔذ ك ٚ٤اُغِطخ ثـ"اُزٞاهئ أٌُؾٞف" ٓغ ثؼل اُغلشاء اُـشث ٖ٤٤ثزٌٔ ٖٓ ْٜ٘٤ص٣بسح ؽٔبح الرٜبّ االٗزلبمخ ثؤٕ ٝساءٛب ه ٟٞخبسع٤خ.
ٖٕٔ
انىطٍ (اُغٞس٣خ)ٝ .ٕٓٔٔ/7/ٕٔ ،رزِخـ ؽشٝه األٛبُ ٢كٓ ٢ب  - :٢ِ٣اإلكشاط ػٖ عٔ٤غ أُؼزوِ ٖ٤ك ٢أُذ٘٣خٝ ،اٗغؾبة األٖٓ ٜٓ٘بٝ ،ػذّ
رذخِ ٚك ٢اُؾئ ٕٝاُ٤ٓٞ٤خٝٝ ،هق ؽِٔخ االػزوبالدٝ ،اُغٔبػ ثبُزظبٛش اُغِٔ ٢ك ٢عبؽخ اُؼبفٓ( ٢زبثؼخ ٓ٤ذاٗ٤خ).
ٕٗٔ
انىطٍ( ،اُغٞس٣خ).ٕٓٔٔ/7/ٖٔ ،
ٕ٘ٔ
انىطٍ (اُغٞس٣خ).ٕٓٔٔ/7/ٕٔ ،
ٕٔٙ
انىطٍ (اُغٞس٣خ).ٕٓٔٔ/7/ٖٔ ،
ٕٔ7
انىطٍ (اُغٞس٣خ).ٕٓٔٔ/7/ٖٔ ،
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استعدت لممواجية ،فأخمت
قادة المجموعات المدينية تنفيذ ىذه المطالب( .)ٕٔٛوالحقيقة أف المجاف الميدانية
ّ

ٍ
ومدف أخرى ،ولـ يبؽ في حماة سوى الشباب.
النساء والشيوخ واألطفاؿ الذيف انتقموا إلى مناطؽ

في أواسط تموز/يوليو ٕٔٔٓ ،أخذت وتيرة العصياف المدني الشامؿ في التراجع ،والتحوؿ إلى وتيرة
اإلضراب ٍ
محدٍد ،وش ّكؿ ذلؾ مرحمةً جديدةً في التطور السياسي في حياة المدينة.
ليوـ ّ

ٕٔ8

انىطٍ (اُغٞس٣خ)ٗ .ٕٓٔٔ/7/ٔٗ ،وِذ عش٣ذح (انىطٍ) ػٖ ٓشاعِٜب إٔ ثؼل أُغٔٞػبد "هبٓذ أٓظ  -ك ٖٔ ٢رٔٞص -ٞ٤ُٞ٣/ثبُٜغ ّٞػِ٠
اُذثبثبد اُٞاهلخ ػِ ٠عغش أُضاسة ثضعبعبد أُُٞٞرٞف صلس ٓشادٝ .ف ّذ ْٛاُغ٤ؼ ٖٓ دٝ ٕٝهٞع أ ١ؽبدس أٓ٘ ٢أ ٝعوٞه هزِ ٠أ ٝعشؽ.٠
ًزُي هبٓذ ثزؾط ْ٤أػٔذح اٌُٜشثبء ٝاعزخذآٜب ك ٢رذػ ْ٤اُؾٞاعض ػِ ٠اُذٝاس ؿشة عغش أُضاسة ،امبكخ اُ ٠اؿلم اُطشهبد ثبؽؼبٍ اُذٝاُ٤ت
عبػبدٓ ،ب امطش اُغ٤ؼ إلخٔبدٛبٝ .أًذ ٓقذس ٓؾِ ٢ك ٢ارقبٍ ٛبرلٓ ٢غ «اُٞهٖ» إٔ (ّ .س .م) ِ ٝعذ أٓظ ٓوزٞال ك٘ٓ ٢ضُ ،ٚثؼذ إٔ ار ْٜأٗٚ
ػٔ َ٤أٓ ٝخجش ُألًٖٓٔ .ب رؼشك ؽغت أُقذس ٗلغ( ٚع.ط.ػ) ٓٞاُ٤ذ ٓؾبع ع٘ٞة أُِؼت ٘٘ ،ٔ9الػزذاء عبكش ٖٓ رِي أُغٔٞػبد ،اُز٢
عؾجز ٖٓ ٚعبؽخ اُؼبف ٢اُ٘ٓ ٠طوخ ػ ٖ٤اُِٞصح ثغ٤بسحٝ ،مشثز ٚمشثب ٓجشؽب ؽز ٠كوذ ٝػ ،ٚ٤ثؾغخ أٗ٘ٓ ٚظْ ك ٢اُغجٜخ اُؾؼج٤خ ُزؾش٣ش كِغط– ٖ٤
اُو٤بدح اُؼبٓخ"( ،أُقذس اُغبثن).
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حمص :انحطاط الصراع االجتماعي -السياسي وتدهوره
اهية :اضطرابات أواسط تموز/يوليو
جرائم الكر ّ

االضطرب الطائفي عمى حمص خصوصاً وعمى المناطؽ التي
ا
خيـ شبح
في أواسط تموز/يوليو ّٕٔٔٓ ،
بحدة االنقساـ الطائفي عموماً .وبات مصطمح "الحرب الطائفية" أكثر رواجاً في المعجـ التداولي
تتميز ّ

اليومي ،إذ اندلعت "أعماؿ عنؼ بيف السكاف "بعد قياـ إحدى المجموعات في ٗٔ تموز/يوليو ٕٔٔٓ" بػ
(ٖٓٔ)

"خطؼ أربعة شباف عموييف" ( ،)ٕٜٔوقتميـ وتقطيع أوصاليـ ورمييـ في الشارع"

المسمى بػ "بساتيف

ٍ
يع" مف مظاىر التوتر واالنقساـ
مجرد
مظير "مر ٍ
حي الوعر بحمص .وكاف ذلؾ ّ
الخراب" القريب مف ّ
حد
األىمييف المذيف كانت نذرىما قد
توضحت منذ منتصؼ نيساف/أبريؿ ٕٔٔٓ .ووصمت األمور إلى ّ
ّ
ٍ
طائفة
امتناع بعض أبناء كؿ مف الطائفتيف عف بيع أية مادة ألبناء الطائفة األخرى(ٖٔٔ) ،وقياـ أبناء كؿ
تـ الفرز الطائفي بيف األحياء،
بالنزوح مف األحياء المختمطة التي تشكؿ الطائفة األخرى غالبيتيا .وبذلؾ ّ
ٍ
عموية تفصميا مناطؽ
قسمت حمص إلى أحياء ّ
سن ّية وأحياء ّ
ووصمت األمور إلى درجة مف االحتقاف عندما ّ

تماس كما ىي الحاؿ في شارع القاىرة القريب مف منطقة الخالدية(ٕٖٔ) .لكف ما حدث مف قتؿ الشباف كاف
اىية" التي دشنتيا في البداية "جريمة البيضا"
يطور االنقساـ إلى شكمو "البشع" ،وىو شكؿ "جرائـ الكر ّ
ّ
ٍ
ٍ
مضادة مف قبيؿ
مماثمة
اع
الرد عمييا بأنو ٍ
وتـ ّ
ببانياس ،ثـ وتّرتيا صورة جثة الطفؿ الشييد حمزة الخطيبّ .
الحمصية؛ في
الميمشة
إعداـ عنصر األمف في حماة .لقد اختمط الصراع السياسي -االجتماعي لألحياء
ّ
ّ

ٍ
ٍ
أمنية جرائمية أودت بحياة أحد
جسدىا في حمص دكتاتور صغير بمرتبة محافظ ،وممارسات ّ
ظؿ سمطة ّ
شيوخ العشائر ،وىو المضموف الجوىري لمحركات االحتجاجية؛ بالصور األبشع لجرائـ الكراىية ،وىي

شبيحة" عموييف بأعماؿ القمع في حمص يزيد في توتير الصورة
الصور
الطائفية .وكاف تيسير قياـ " ّ
ّ
وقت و ٍ
الطائفية المريعة لثقافة الكراىية وجرائميا وسموكيا النفسي والحسي في ٍ
احد.

ٕٔ9

انىطٍ (اُغٞس٣خ)ٝ .ٔ7-ٓ7-ٕٓٔٔ ،كن ٓب رًشر"ٚانىطٍ " كبٕ ٛئالء اُؾجبٕ ًبٗٞا ػِٓ ٠ب ٣جذ ٖٓ ٝاُ٘بؽط ٖ٤أُؼشٝك ٖ٤ك ٢أُذ٘٣خ ٝاُغبٓؼخ ،ار
أهِوٞا ػِ ٠أٗلغ ْٜاعْ" ػؾبم عٞس٣خ"ًٝ .بٗٞا ٣ؼذُ ٕٝزقٔ ْ٤أًجش ّ٣ٞٛخ عٞس٣خ ،ػجش ؽِٔخ رٞه٤غ ػِ ٠اُؼِْ اُغٞس ١ػِ ٠هش٣وخ رقٔ ْ٤رظبٛشاد
أُٞاُٝ ٖ٤أُؼبسمُِ ٖ٤ؼِْ اُغٞس .١هبسٕ أ٣نب ٓغ ٓب ٗؾشر ٚانىطٍ (اُغٞس٣خ) ػِ ٠اُشاثو اُزبُ:٢
http://alwatan.sy/dindex.php?idn=105068
ٖٓٔ
انىطٍ (اُغٞس٣خ).ٕٓٔٔ/7/ٔ9 ،
ٖٔٔ
ٓؾبدصبد ؽخق٤خ أعشاٛب اُجبؽش ٓغ ثؼل ٓزبثؼ ٢ؽئ ٕٝؽٔـ ٗٝبؽطٜ٤ب.
ٕٖٔ
فؾ٤لخ انشرق األوسط اُِ٘ذٗ٤خ ،اُشاثو:
http://www.aawsat.com/details.asp?section=4&article=631587&issueno=11920
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الشباف العموييف األربعة،
تطور الشكؿ
الطائفي لالنقساـ األىمي في ىذا السياؽ عمى إيقاع قتؿ ّ
سرعاف ما ّ
ّ
ٍ
ٍ
ٍ
متبادلة بيف شباف بعض
ىجمات
بشكؿ دراماتيكي إلى قياـ
وتوتر الصدامات واليتافات حوؿ تفكيؾ النصب
السنية مثؿ الخالدية وباب السباع(ٖٖٔ) .وعمى خمفية
العموية مثؿ الزىرة والنزىة وعكرمة واألحياء
األحياء
ّ
ّ

سنية)
ىذه الحوادث ،شيدت أحياء الزىرة والنزىة وعكرمة (أحياء
عموية) ،والخالدية وباب السباع (أحياء ّ
ّ
ٍ
ٍ
محالت تجارّي ٍة في الخالدية وتكسيرىا والتنكيؿ بأصحابيا.
شغب ،بدأت بقياـ ّشباف باليجوـ عمى
أعماؿ
ٍ
المحالت التجارية في شارع الحضارة(ٖٗٔ).
مجموعة أخرى مف الشباب باليجوـ عمى
وتبعيا مباشرة قياـ
ّ
وتطور األمر إلى اشتباكات بيف الجانبيف في أحياء التماس ،وخاصة الخالدية وشارع القاىرة .واستمرت ىذه
ّ
االشتباكات عمى مدى ثالثة أياـ (السبت  ٔٙإلى االثنيف  ٔٛتموز/يوليو) .وأسفرت عف سقوط ٔٔ شخصاً
مف الجانبيف(ٖ٘ٔ) .وتدخؿ الجيش وقاـ بالعزؿ ما بيف األحياء( ،)ٖٔٙووقعت اشتباكات بينو وبيف مجموعات
مسمّحة(.)ٖٔٚ

عصيان البوكمال :العقيدات بعد "البقّارة" في المواجهة:
تنتمي مدينة "البوكماؿ" إلى منظومة المدف السورية الصغيرة ،إذ ال يتجاوز حجميا السكاني الفعمي وفؽ
تقديرات العاـ ٕٓٔٓ الػ ٓ ٘ٓٗٛنسمةً ،بينما يبمغ حجـ سكاف ناحيتيا ٘ٓٔٓٔٔ نسمة( .)ٖٔٛويتألؼ

بدرجة ر ٍ
ٍ
ئيسة مف عشائر "العقيدات" ،بؿ إف اسـ المدينة ىو تحريؼ لمبوجماؿ
النسيج البشري لمبوكماؿ

ٖٖٔ

أص٘بء ه٤بّ ٓٞظلٓ ٢غِظ ٓذ٘٣خ ؽٔـ ثٔؾبُٝخ رلٌ٤ي ٗقت اُشئ٤ظ اُشاؽَ ؽبكع األعذٝ ،عو رٓ َ٤ِٜغٔٞػخ ٖٓ اُؾجبٕ ُزُيٝٝ ،فٍٞ
ٓغٔٞػخ ؽبُٝذ ٓ٘غ ارٔبّ ػِٔ٤خ رلٌ٤ي اُ٘قت .ار رطٞسد اُٜزبكبد أُزنبدح  "ٝاالعزلضاص٣خ" ث ٖ٤أُغٔٞػز ٖ٤اُ ٠اؽزجبى ثبأل٣ذٝ ،١اعزخذاّ
اُغٌبًٓ( ،ٖ٤ؼِٓٞبد ٓ٤ذاٗ٤خ ر ّْ رضج٤ذ خطٞهٜب األعبع٤خ أُزلن ػِٜ٤ب د ٕٝرلبفِٜ٤ب اُخلك٤خ األخش.)ٟ
ٖٗٔ
فؾ٤لخ انشرق األوسط اُِ٘ذٗ٤خ
http://www.aawsat.com/details.asp?section=4&article=631587&issueno=11920
ػبؽذ ؽٔـ خلٍ ٓ٘ز ٓ٘زقق ؽٜش ٗ٤غبٕ/أثش َ٣ػِٝ ٠هغ اؽزوبٕ هبئل ٢رغِ ٠كٛ ٢غشح ٗٝضٝػ داخِ٤خ ُؼبئلد ػِ٣ٞخ هبه٘خ ك ٢أؽ٤بء راد أؿِج٤خ
ع٘٤خ ٝاُؼٌظ فؾ٤ؼٝٝ .فِذ األٓٞس اُ ٠دسعخ ٖٓ االؽزوبٕ ػ٘ذٓب هغِّٔذ ؽٔـ اُ ٠أؽ٤بء ع٘٤خ ٝأؽ٤بء ػِ٣ٞخ٣ ،لقِٜب ٓ٘بهن رٔبط ًٔب ٢ٛ
اُؾبٍ ك ٢ؽبسع اُوبٛشح اُوش٣ت ٖٓ ٓ٘طوخ اُخبُذ٣خ.
ٖ٘ٔ
ارلوذ اُؾقِ٤خ اُشعٔ٤خ اُٜ٘بئ٤خ ُِنؾب٣ب ٓغ ؽقِ٤خ ٗبؽط ٢اُِغبٕ اُز٘غ٤و٤خ ػِ ٠رغغ َ٤عوٞه ٔٔ ؽخقب ٖٓ اُغبٗج .ٖ٤هبسٕ ٓغ انىطٍ
(اُغٞس٣خ) .ٕٓٔٔ-7- ٔ9
http://www.alwatan.sy/index.php
ٖٔٙ
انىطٍ (اُغٞس٣خ)ٕٓٔٔ/7/ٕٔ ،
ٖٔ7
ؽّ٤غ ٓؾل ٠ؽٔـ اُؼغٌش ١كٕٓٔٔ/7/ٕٓ ّٞ٣ ٢عضبٓ ٖ٤صلصخ ؽٜذاء ٖٓ اُغ٤ؼ ٝاُؾشهخ اعزٜذكز ْٜر٘ظٔ٤بد اسٛبث٤خ ٓغِؾخ ك ٢ؽٔـ اُ٠
ٓذٗٝ ْٜهشا.ْٛ
ٝاُؾٜذاء  ْٛاُؼش٣ق أُغ٘ذ ػِ ٢صبثذ دٞ٣ة ٖٓ اُلره٤خٝ ،اُغ٘ذ ١أُزطٞع سآ ٢ػقبّ ٓقِ ٖٓ ٠ؽٔـٝ ،اُؾشهٓ ٢ؾٔذ عبٓ ٢ػ٤غٖٓ ٠
هشهٞط .انىطٍ ٕٔ.ٕٓٔٔ/7/
ٖٔ8
روذ٣شاد عٌبٕ عٞس٣خٓ ،قذس عجن رًش.ٙ
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ويمفظ البوكماؿ ،وىـ مف شيوخ العقيدات( .)ٖٜٔوال يزاؿ ىذا التركيب -عمى الرغـ مف عممية التمديف
والتحديث التي دخؿ فييا مجتمع العقيدات -مييمناً حتى اآلف عمى النسيج البشري لمبوكماؿ ،ويمثّؿ أقوى

ٍ
ٍ
طويمة بعائمة الدندؿ التي خرج منيا بعض أكفأ الشيوخ
عقود
عصبياتيا .وانحصرت رئاسة العقيدات منذ
ّ

تحوؿ البيت
المثقفيف والمسيسيف مثؿ ّ
دحاـ الدندؿ النائب البعثي في الخمسينيات .وفي نياية المطاؼ ّ
أحد زعمائيـ وىو أمير
"
الدندلي" إلى أحد أبرز البيوتات العشارية المعادية لحكـ حزب البعث ،فانضـ ُ
ّ
المشرؼ دندؿ إلى قوى المعارضة ،وتحديداً إلى أقطاب العشائر في "إعالف دمشؽ".

دخمت البوكماؿ متأخرةً نسبياً عمى خط حركات االحتجاجات ،وأخذت وتيرة احتجاجاتيا تتطور لتبمغ ذروتيا
في ٓٔ حزيراف/يونيو (جمعة العشائر) ،حيث تظاىر رجاؿ البوكماؿ وىـ ييتفوف "الشعب يريد إسقاط
النظاـ" .وتميزت التظاىرة بتنظيـ جيد ،إذ ُحضرت الفتات كبيرة لرفعيا(ٓٗٔ) .وفي أوائؿ تموز/يوليو ٕٔٔٓ
اشتدت وتيرة التظاىرات ،وحممت في  ٜتموز/يوليو شعار ٍ
ات معاديةً لمرئيس األسد ومطالبة بإطالؽ سراح
المعتقميف ،وبشعارات" :عاشت سورية ،يسقط األسد" و"شعبؾ مفمس ياريس" و"ارحؿ ارحؿ يا
بشار"(ٔٗٔ).وفي يوـ السبت  ٔٙتموز/يوليو ،ثارت البوكماؿ ،وداىـ المحتجوف -وفؽ الرواية الرسمية-
بعض المؤسسات العامة .وكاف في عدادىا المحكمة ومخافر الشرطة ومفرزة األمف الجوي ،واستولوا عمى
(ٕٗٔ)
وسويت المسألة عبر وساطة قيادات المجتمع المحمي(ٖٗٔ) ،لتستمر أشكاؿ االحتجاج
عدد مف األسمحة ّ ،
االحتجاج في شكؿ تظاىرات سممية.

تركيبية لممستوى األفقي لحركة االحتجاجات :األشكال الستة
خالصة
ّ

األفقي أو المورفولوجي أو
مع نياية األسبوع األوؿ مف آب/أغسطس ٕٔٔٓ ،بات واضحاً عمى المستوى
ّ
ٍ
تورطت في
كبديؿ عف العجز
أف االستراتيجية األمنية واستخداـ الجيش
البنية الخارجية الظاىرةّ ،
األمني ،قد ّ
ّ
ٖٔ9

اُِ٤ذ ١إٓ ثِ٘ذ ،لبائم بذو انفراث ،رشعٔخ أعؼذ اُلبسط ٗٝنبٍ خنش ٓؼٞ٤ف( ،دٓؾن :داس أُلػ ،)ٔ99ٔ ،ؿ -ؿٖٓٔ .هبسٕ ٓغ:
ػٔشاُقِ٤ج ،٢نىاء انسور فٍ انؼصر انؼثًاٍَ اجخًاػُا والخصادَا( ،دٓؾنٓ :طجؼخ داس اُؼِْ ،)ٔ997 ،ؿٕ٘.
ٓٗٔ
ُلهلع ػِ ٠اُزظبٛشح ،اٗظش اُشاثو اُزبُ:٢
http://www.youtube.com/watch?v=FwigSJ4PTQU&feature=player_embedded
ٔٗٔ
ُلهلع ػِٓ ٠غش٣بد أُؾٜذ ،اهِغ ػِ ٠اُشاثو:
http://teknikdestek.tv/fwd--izle-4qLBrrXZrbSqsdk.html
142
http://www.alwatanonline.com/local_news.php?id=6788
http://www.alwatanonline.com/local_news.php?id=6788
عبٗبٕٓٔٔ/ٓ7/ٔٙ
ٖٗٔ
انىطٍ (اُغٞس٣خ)ٕٓٔٔ/7/ٔ9 ،
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تـ فييا تطبيؽ
فخ" استراتيجي" يتمثؿ في ارتفاع وتائر التظاىر ،واشتداد كثافتو في األماكف كافةً التي ّ
استراتيجية حصار المدف ،ومحاولة القبض عمى "المطموبيف" فييا .كما تسبب في إحداث كوارث إنسانية

"مفاجئة" ،تمثمت في النزوح القسري إلى دوؿ مجاورة .وليذا اضطر الجيش أف يدخؿ ويخرج ثـ يعود إلى
أساسي ٍة في العالقة
دينامي ٍة
الدخوؿ ،أو أف يرابط مستنف اًر حوؿ المدف .وكشفت المرحمة الماضية عف اشتغاؿ
ّ
ّ

الطردية بيف القمع وارتفاع وتيرة التظاىر وكثافتو .وىذا تعبير بالضبط عف التورط في "فخ" استراتيجي،
ّ
ٍ
بشكؿ ر ٍ
ئيس في توتير حركة االحتجاجات ،وفي وصوليا إلى نقطة
ساىمت فيو المثيرات األمنية والعسكرية
ٍ
وشدتيا واصرارىا ،وبدء طرقيا أبواب المدف "المميونية" ،متحولةً بسر ٍ
مختمفة
عات
الالعودة ،وارتفاع كثافتيا ّ
مف األطراؼ إلى المركز ،والسيما في دمشؽ اإلدارّية الصغرى .فال االستراتيجية األمنية العسكرّية تستطيع
األمنية.
اتيجية
ّ
إخماد التظاىرات وال المحتجوف يعودوف إلى بيوتيـ .وىنا يكمف إخفاؽ االستر ّ

ائي المرحمي،
وقد وقعت خالؿ ىذه المرحمة أحداث متواترة تش ّكؿ في مجمميا مشاىد قابمة لمتنميط اإلجر ّ
ٍ
أشكاؿ ،ىي شكؿ العصيان المدني العاـ (حماة ،دير الزور
فولوجي بيف ستّة
وتنوس عمى المور
ونسبياً
ّ
ّ
المدنية لحركات االحتجاج ،وش ْكؿ العصيان المسمّح (جسر
مدينة إدلب) الذي يعتبر مف أعمى األشكاؿ
ّ
محددة (مدينة
الشغور) ذي الطابع الفالحي الفقير
بمدنيتو ونضجو الديمقراطي ،وشكؿ اإلضراب العام ألياـ ّ
ّ

المدنية ،وشكؿ
األلفية (ألؼ وما فوؽ متظاىر)
الشعبية
إدلب)(ٗٗٔ) ،وشكؿ التظاهرات
السممية و ّ
ّ
ّ
ّ

المدنية (ساحة الحرية بدير الزور وساحة العاصي بحماة) .وبرز شك ٌؿ مرافؽ يعتبر مف
االعتصامات
ّ

االحتجاجية ،وىو شكؿ التوتر الطوائفي الذي برز
فولوجية التي أظيرىا تاريخ الحركة
أخطر األشكاؿ المور
ّ
ّ

في المدف والمناطؽ المختمطة مذىبياً ودينياً في مدف الالذقية وحمص وجبمة وبانياس ،وفي ريؼ حماة

الغربي كما في ريؼ حمص المرّكب مذىبياً .وأخذ شكؿ تسييس ىوياتي لمصراع السياسي-االجتماعي،
انية،
لدينامية "
اىية" في العديد مف األماكف ،واطالؽ العناف
التشفي" العدو ّ
ّ
تمثمت مظاىره في تواتر "جرائـ الكر ّ
ّ
ٍ
ٍ
ذاتي ٍة .كما أخذ شكؿ ىجرة القرى العموية في جسر الشغور منيا،
أمنية ّ
وتشكيؿ نوٍع مف شبو "كانتونات" ّ

أقمية س ّكانيةً
وشكؿ ىجرة أىالي حماة إلى المدف والمناطؽ األخرى ،ونزوح المجموعات المذىبية التي تشكؿ ّ

الطائفي ،وانتشار ثقافة" التطييؼ"
في األحياء المدينية التي تقطف فييا إلى أحياء التجانس واالصطفاؼ
ّ
ٗٗٔ

ُْ ٘٣غؼ أ ٍٝامشاة دػ ٢اُ ٚ٤ػِٓ ٠غز ٟٞعٞس٣خ ك ٢ادُت ،أٓب اإلمشاة اُزٗ ١غؼ ث٘غجخ  %99ك ٜٞامشاة  ّٞ٣األؽذ ٝ .ٕٓٔٔ/7/ٔ7عجت
ٗغبؽ ٞٛ ٚاُشد ػِ ٠أُض٤ش األٓ٘ ٢أُزٔضَ ك ٢اعزؾٜبد هبُت اُطت ٓؾٔذ ع٤ذ ػ٤غ ،٠اُز ١هزَ أص٘بء اُقلح داخَ عبٓغ عؼذ ثٖ أثٝ ٢هبؿ ّٞ٣
اُغٔؼخ ٘ٔٝ .ٕٓٔٔ/7/أٓب اإلمشاة اُضبٗ ٢اُ٘بعؼ ثبُ٘غجخ ٗلغٜب ،كٌبٕ  ّٞ٣األؽذ ًٝ ،ٕٓٔٔ/8/7بٕ ػِ ٠اصش اعزؾٜبد ًَ ٖٓ ػلء ٓؾِؼ ٝاثشاْ٤ٛ
ؽؾٞد ٓٝؾٔذ ؿش٣ت ٝؽغبٕ عِٔ٤بٕ ػٞك  ٢ٓٞ٣اُغٔؼخ ٝاُغجذ ٘  ٕٓٔٔ/8/ٙ ٝػِ ٠أ٣ذ ١هٞاد األٖٓ اُؼغٌش ٖٓ( .١سعبُخ خط٤ت ثذُخ اُ٠
اُجبؽش ك ٔٔ ٢آة/أؿغطظ ٕٔٔٓ)ٝ .رضجذ اُقؾبكخ اُغٞس٣خ ٝاهؼخ اإلمشاة اُؼبّ ،ؽ٤ش ًزجذ "انىطٍ" (اُغٞس٣خ) ثخقٞؿ ٛزا اإلمشاة ك٢
ػذدٛب ُٓ ،ٕٓٔٔ/7/ٔ8 ّٞ٤ب " :٢ِ٣رٞهلذ اُؾ٤بح كٜ٤ب أٓظ ٝثو٤ذ أُؾلد ٓـِوخ".
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اىية واالستقطاب وسيادة أشكاؿ الوعي الزائؼ المقموب
(نسبةً إلى
الطائفية) بما يرافقيا مف مضاميف الكر ّ
ّ
المدني ،واإلضراب
االجتماعي .وفي حيف تبدو األشكاؿ األربعة وىي أشكاؿ :العصياف
السياسي-
بالصراع
ّ
ّ
ّ
المدنية -عمى مختمؼ وتائرىا ،-ىي
السممية ،واالعتصامات
االحتجاجية
العاـ ،والتظاىرات الشعبية
ّ
ّ
ّ

فإف شكؿ العصياف المسمّح
المميزة لمحركات
األساسية
األشكاؿ المييمنة عمى السمة
ّ
ّ
ّ
االحتجاجية السوريةّ ،
الدموي" ،واالضطراب الطائفي ،ىما
الفالحي التقميدي الذي يأخذ شكؿ" الغزو" و"التخريب" و"االضطراب
ّ
ّ
ديناميات االستقطاب .وفي ىيمنة األشكاؿ
شكالف مرافقاف ،وثانوياف مع خطورة حضورىما وتأثيرىما في
ّ

ٍ
ٍ
األمني
جديد ،حطّـ ديناميات النظاـ
إنساف سورٍي
سجمت تجربة الشيور الماضية والدة
المدنية األربعةّ ،
ّ
ّ
المسيطر -وىي ديناميات التخويؼ -إلى ال رجعة .أما المستوى التكويني أو البنية الداخمية لحركات
االحتجاج فسنرّكز عمييا في الفصؿ الالحؽ.
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