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زخم األحداث في دوما ودرعا :والدة أول أشكال المجان الشعبية

"جمعة الشهداء" (:)1

فور إنياء الرئيس بشار األسد خطابو  -ورّبما خاللو -خرجت تظاىرتاف صغيرتاف ،إحداىما في حي

()2
أما األخرى فقد كانت بساحة الساعة
"الصميبة" ّ
السني بمدينة الالذقية؛ وشارؾ فييا ثالثمئة متظاىر ؛ ّ
()3
عدة تظاىر ٍ
ات في درعا،
القديمة بحمص ،حيث بمغ عدد المشاركيف فييا ألؼ متظاىر  .بينما خرجت ّ

حادة تمس الرئيس وعائمتو ،وشعار ٍ
كاف مف أبرزىا تظاىرة انطمقت بعد الخطاب مباشرةً ،ورفعت شعار ٍ
ات
ات ّ
ّ
()4
وقدر العدد اإلجمالي
ردة الفعؿ عمى الخطاب عمى ىذه البؤرّ .
تنادي بػ"إسقاط النظاـ"  .واقتصرت ّ

ٍ
ي في
متظاىر؛ لكف داللتيا السياسية ،تمثّمت في مؤ ّشر
لممتظاىريف فييا بنحو عشرة آالؼ
التحوؿ الجذر ّ
ّ
اليتافات مف اإلصالح والحرّية ،إلى إسقاط النظاـ.
كردة ٍ
فعؿ عمى كممة "الضحايا" في خطاب
وفي يوـ الجمعة الذي أُطمؽ عميو اسـ "جمعة الشيداء" ،وربما ّ
كؿ
الرئيس ،اتّسع نطاؽ الحركات
عما كاف عميو قبؿ ذلؾ -في ّ
ّ
االحتجاجية (فيما عدا مدينة درعا) نسبياًّ -

()5
مف مدف الالذقية  ،وجبمة ،وحمص ،وكفر نبؿ في محافظة إدلب ،وحماة ،والقامشمي التي شيدت مشاركةً

()6
ٍ
أف انتشار ىذه الحركات في مدينة
كبيرةً لألكراد ،ورفعت شعارات ترّكز عمى وحدة الشعب السوري  .غير ّ

أما
دمشؽ ،اقتصر عمى بؤرتيف صغيرتيف في جامع الرفاعي في كفر سوسة ،وجامع الحسف في الميدافّ .
في ريؼ دمشؽ ،فقد انحصر في بؤرتيف؛ ىما :داريا وبرزة البمد ،إضافةً إلى تظاىرٍة كبيرٍة في دوما .وكانت

متوسطةً مف حيث حجميا السكاني ،ومرك اًز
عد عاصمة الغوطة الشرقية ،ومدينةً
تظاىرة مدينة دوما ،التي تُ ّ
ّ

1

ظ إٌٚ ٝسل ٍخ خٍفّ١خ أػذ٘ب حمزة مصطفى ،اٌجبؽش ف ٟاٌّشوض اٌؼشثٌ ٟألثؾبس ٚدساعخ اٌغ١بعبد ،ػٓ اٌّشؽٍخ اٌضبٔ١خ فٟ
٠غزٕذ ٘زا اٌمغُ ثؾى ًٍ سئٍ ١
رطٛس ع١شٚسح األؽذاس ف ٟعٛس٠خ.
2
تظاهر نحو(  )033شاب فً حً الصلٌبة (السنً) فً الالذقٌة ،كردة فعل على حدٌث" الفتنة الطائفٌة" .وف٘ ٟزا اٌؾ ٟخشعذ رظب٘شاد سافنخ
ٌٍخطبة ٚداػ١خ إٌ ٝإعمبه إٌظبَ؛ ٚأدد اٌّٛاعٙبد ث ٓ١لٛاد األِٓ ٚاٌّزظب٘ش ٓ٠إٌ ٝعمٛه اٌؼذ٠ذ ِٓ اٌؾٙذاءٌّ .ؾب٘ذح رٌه ارجغ اٌشاثو اٌزبٌ:ٟ
http://www.youtube.com/watch?v=ZznMYNBVE_c
3
ٌّٚؾب٘ذح رظب٘شح ؽّـ ارجغ اٌشاثو اٌزبٌ: ٟ
http://www.youtube.com/watch?v=LDaRsr8GZ20
4
هذه الشعارات هً سإال " من ٌحكم سورٌة ؟ بشار ؟ أو من ؟" " ،الشعب ٌطالب بالحجز على أمول عائلة األسد ورامً مخلوف" " ،اعتصام..
اعتصام بدنا نحاسب النظام"؛ وتمثل الشعار األبرز الذي رفع سقف الطرح السٌاسً فً " :الشعب ٌرٌد إسقاط النظام" .لمشاهدة هذه الشعارات
اتبع الرابط التالً:
 http://www.youtube.com/watch?v=FyyGx2alVjcو خرجت فً مساء الٌوم نفسه ،تظاهرة مسائٌة أخرى بالشموع فً درعا مإلفة
من نحو(  )0333شخص ،ترفع ألول مرة شعار" إسقاط النظام".
5
شهدت الالذقٌة تظاهرة كبٌرة رفعت شعارات نادت بالوحدة الوطنٌة " سنٌة علوٌة إسالم مسٌحٌة" ،و " هللا سورٌة حرٌة وبس" ،و" الشعب ٌرٌد
إسقاط النظام" .لمشاهدة الشعارات التً رفعها المتظاهرون فً الالذقٌة اتبع الرابط التالً:
http://www.youtube.com/watch?v=Q0HV4Rm5W9k
6
ٌّؾب٘ذح رظب٘شح اٌمبِؾٍ ٟف ٟعّؼخ اٌؾٙذاء ،ارجغ اٌشاثو اٌزبٌ:ٟ
https://www.youtube.com/watch?v=1Gqs9-0ZMp4&feature=player_embedded
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()7
تعرضيا
حضرياً لما يحيط بيا مف المدف الصغيرة والبمدات والقرى  ،فيي األكبر حجماً واألشد ق ّوةً ،بسبب ّ
مما ّأدى إلى سقوط أحد عشر قتيالً وعشرات الجرحى ،في صفوؼ
قوات األمفّ ،
إلطالؽ نار كثيؼ مف ّ

المتظاىريف ( .)8كاف ثمانية مف ال ّشيداء مف أبناء دوما ،وثالثة مف قرى عربيف وسقبا؛ وجرت اعتقاالت
قياديي حزب االتحاد االشتراكي العربي الديمقراطي،
شممت عدداً كبي اًر مف وجوه الحركة ،وشممت بعض
ّ

التجمع الوطني الديمقراطي المعارض وقطبيا الرئيس؛ وذلؾ بسبب دور الحزب ودور منظّمتو
أكبر أحزاب
ّ

الشبابية القوية في اندالع التظاىرات في دوما عمى وجو الخصوص .فارتفع نتيجةَ وقوع الشيداء ،زخـ
ّ
ٍ
ٍ
انية" ،إذ يتسـ الدوميوف
دومية" تشبو "التضامنية الدرعاوية" أو "الحور ّ
الحركة االحتجاجية في شكؿ "تضامنية ّ
 -عمى غرار الحورانييف -بقوة تعاضدىـ وتضامنيـ في أوقات الشدائد (.)9

ٍ
حاشدة ،تداعت إلييا مدف الريؼ القريب (حرستا ،سقبا،
شيعت دوما شيداءىا في تظاى ٍرة
وفي اليوـ التالي ّ
قدر عدد المشاركيف فييا بخمسيف ألؼ متظاىر ( .)10وأعمنت دوما يوـ األحد  -بعد
عربيف ،عيف ترما)ّ ،

استمر حتى يوـ الثالثاء  5نيساف/أبريؿ .2011
تشييع الشيداء  -إض ارباً عاماً عمى أرواح الشيداء،
ّ
وكانت قد تش ّكمت في دوما لجنة شعبية برئاسة الدكتور عدناف وىبة ،وىو مف وجيائيا ومف األقطاب

ٍ
ٍ
شبابية كاف معظـ أعضائيا مف كوادر منظمة الشباب
لجنة
الناصرييف المعارضيف كذلؾ ،إضافةً إلى
الناصرية بدرعا (.)11
وشدةً لوتيرة التظاىرات .ونظّمت ىذه التظاىرات في مدف جاسـ،
أما درعا ،فقد ش ّكمت المركز األكثر كثافةً ّ
ّ

والصنميف ،وداعؿ ،ونوى ،وانخؿ -وتنتمي كمّيا إلى فئة المدف الصغيرة التي يق ّؿ عدد س ّكاف الواحدة منيا
عف خمسيف ألؼ نسمة ( .)12ورفعت تظاىرة "درعا البمد"  -التي تدفّؽ إلييا المتظاىروف مف المدف األخرى
7

ٌبلغ عدد سكان مدٌنة دوما ( )300330نسمة ،وهً تشكل المركز المتروبولً (الحضري) لمدن وقرى الناحٌة الصغرى التً ٌبلغ عدد سكانها
( )136313نسمة ،كما أنها كبرى مدن محافظة رٌف دمشق ،اللصٌقة بمدٌنة دمشق.
8
ارجغ اٌشاثو اٌزبٌٌّ ٟؾب٘ذح إهالق إٌبس ػٍ ٝرظب٘شح دِٚب:
http://www.youtube.com/watch?v=Q0HV4Rm5W9k
9
رجاء الناصر (عضو المكتب السٌاسً لحزب االتحاد االشتراكً الدٌمقراطً) ،مقابلة شخصٌة 31 ،نٌسان/أبرٌل .1333
ولمشاهدة مقاطع من تظاهرة دوما ،ارجغ اٌشاثو اٌزبٌ:ٟ
http://www.youtube.com/watch?v=Q0HV4Rm5W9k
10
ٌّؾب٘ذح ؽؾذ اٌش٠ف ف ٟرؾ١١غ اٌؾٙذاء ف ٟدِٚب  1333-4-0ارجغ اٌشاثو اٌزبٌ:ٟ
http://www.youtube.com/watch?v=g4OecRJobls&feat
ure=related

11

12

ٌّؾب٘ذح ثؼل اٌؾٛاعض اٌؼغىش٠خ فِ ٟذٕ٠خ أخً ارجغ اٌشاثو اٌزبٌ:ٟ
http://www.youtube.com/watch?v=FjcPhGOc5tc
ٌّٚؾب٘ذح رظب٘شح أخً ثؼذ فالح اٌغّؼخ ف 1333-4-3 ٟارجغ اٌشاثو اٌزبٌ:ٟ
http://www.youtube.com/watch?v=YsUn0Hr27Ts
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 -الفتةً قماشيةً كبيرةً ،تحمؿ شعار "الشعب يريد إسقاط النظاـ" ( .)13ولـ يمنع الجيش -الذي نصب

الحواجز بيف المدف -تدفّؽ المتظاىريف مف تمؾ المدف إلى مركز التظاىر في درعا البمد ،فرفع المتظاىروف
متأثّريف بشعارات "ميداف التحرير" في مصر -شعار "الشعب والجيش إيد واحدة" ،إلى جانب شعار()14
فرؽ المتدفّقيف إلى مدينة "الصنميف" ،بعد كسرىـ الحاجز بينيا
"الشعب يريد إسقاط النظاـ" ّ .
لكف الجيش ّ
"صب مز ٍيد مف الزيت" عمى" نار" االشتباكات،
وبيف "انخؿ" ،بإطالؽ الرصاص في اليواء لمحيمولة دوف
ّ

وقوات األمف ،و ّأدت إلى وقوع العديد مف الجرحى (.)15
التي حصمت في تمؾ المدينة بيف المتظاىريف ّ

وشدتيا ،ورفع السقؼ السياسي
وفي
سجمت "جمعة الشيداء" في درعا ارتفاع وتيرة االحتجاجات ّ
المحصمةّ ،
ّ

لمشعارات السياسية بطرح شعار "إسقاط النظاـ" .وأصبحت درعا البمد أشبو بػ"ميداف التحرير" ،يتوجو إلييا
التطور في
سيما درعا المحطّة والقرى المحيطة بيا ( .)16ويعود ىذا
المتظاىروف مف مختمؼ أحيائياوال ّ
ّ
احتجاجات درعا  -مف الشكؿ" العفوي" إلى الشكؿ الذي يتميز بنوٍع مف "التنظيـ"  -إلى تطوير األشكاؿ

ميداني ٍة ( .)17وبذلؾ
تكونت ّإباف اعتصاـ "الجامع العمري" ،في نوٍع مف لجنة عمؿ
ّ
التنظيمية الثالثة التي ّ
الميدانية ،التي انحدر
النوع مف المّجاف الشعبية
تكوف حركات درعا ودوما وحدىا ىي التي أفرزت ىذا ّ
ّ

"المشيخية" التقميدية عمى الحركات
العمَ َمائية
ّ
أعضاؤىا مف الفئات الوسطى ،بينما ىيمنت القيادات ُ
المتوسطة األخرى ،في حيف كانت قيادة المجتمع الكردي السوري
االحتجاجية في تظاىرات المدف الصغيرة و
ّ
قدر العدد اإلجمالي لممتظاىريف في "جمعة الشيداء" في
خاضعةً ألحزابو المنظّمة .وعمى مستوى الحجـّ ،

ضمت درعا ودوما غالبيتيـ ،بحكـ كثافة التظاىرات في
المدف والبؤر كافة ،بػمئة وخمسيف ألؼ متظاىرّ ،
ىاتيف المنطقتيف.

13

ػ وج١شح ؽٍّٙب اٌّزظب٘ش ْٚوزت ػٍٙ١ب " اٌؾؼت ٠ش٠ذ إعمبه إٌظبَ"ٌّ .ؾب٘ذح رٌه ارجغ اٌشاثو
ف 1333-4-3 ٟسفؼذ أل ّٚي ِشح ف ٟدسػب الفزخ لّب ٍ
اٌزبٌ:ٟ
https://www.youtube.com/watch?v=MEK8MifgNfQ&feature=player_embedded
14
ف ٟاٌؾبعض ث ٓ١أخً ٚعبعُ ٚثغجت ػذَ ِٕغ اٌغ١ؼ اٌّزظب٘ش ِٓ ٓ٠اٌزٛعٗ إٌ ٝعبعُ ،ؽقً ثؼذ وغش اٌؾبعض اٌزؾبَ ِغ اٌغ١ؼ فقؼذ اٌؼذ٠ذ
ِٓ اٌّزظب٘ش ٓ٠ػٍِ ٝذسػبرٗ ٚدثبثبرٗ؛ ٠شفؼ ْٛؽؼبس " اٌغ١ؼ ٚاٌؾؼت إ٠ذ ٚاؽذح" ٚاٌؾؼت ٠ش٠ذ إعمبه إٌظبٌَّ .ؾب٘ذح رٌه ارجغ اٌشاثو اٌزبٌ:ٟ
http://www.youtube.com/watch?v=yh-ZoaGR8a4&NR=1
15
ّ٠ىٓ رفغ١ش عٍٛن اٌغ١ؼ ثؼذَ اٌزؼشّ ك ٌٍّزظب٘ش ٓ٠إٌ ٝػذح أعجبة ،أثشص٘ب :أْ اٌمطغ اٌؼغىش٠خ اٌّٛعٛدح ف ٟدسػب ِٚذٔٙب ،وبٔذ ِٕذِغخ فٟ
اٌغىبِّْ ،ب ؽذا ثبٌؼذ٠ذ ِٓ اٌؼغىش ٓ١٠إٌ ٝاٌزؼبًِ ثطش٠م ٍخ ِخزٍف ٍخ ِغ اٌّزظب٘شٚ ،ٓ٠ثؾغت إؽذ ٜاٌؾٙبداد اٌّ١ذأ١خ اٌز ٟؽقً ػٍٙ١ب ثبؽضٛ
ق ِخزٍف ٍخٚ ،أ ّوذد اٌؾٙبداد ،أْ
اٌّشوض ف٘ ٟزا اٌزبس٠خ ،فئْ ؽٛاعض اٌغ١ؼ وبٔذ رشؽذ اٌّزظب٘ش ٓ٠إٌٚ ٝعٛد اٌؾٛاعض األِٕ١خ الرجبع هش ٍ
ؽٛاعض اٌغ١ؼ ٌُ رىٓ رذلّك ف ٟاٌ٠ٛٙبد اٌؾخق١خّّ ِ ،ب ٠ؼٕ ٟأٔٗ ٌُ ٠ىٓ ٌٙب لٛائُ ثبٌّطٍٛث ،ٓ١وّب وبٔذ رفؼً اٌؾٛاعض األِٕ١خ اٌّٛعٛدح فٟ
ِؾ١و ِذٕ٠خ دسػب.
16
ٌّؾب٘ذح رّ ٛعٗ اٌّزظب٘ش ٓ٠إٌ ٝدسػب اٌجٍذ ارجغ اٌشاثو اٌزبٌ:ٟ
http://www.youtube.com/watch?v=Q0HV4Rm5W9k
17
وهً ( لجنة تنظٌم االعتصامات واستقبال الضٌوف والمتضامنٌن؛ لجنة تؤمٌن المإن والطعام؛ ولجنة من أجل المساعدة الطبٌة) ،و كانت قد
ظهرت آثار هذه اللجان التنظٌمٌة إبان اعتصامات الجامع العمري ،لكن أكثرها وضوحا ظهر فً تظاهرات" جمعة الشهداء" ثم بشكل أوضح فً
تظاهرات" جمعة الصمود"ٌ .ستند هذا التوصٌف إلى ورقة خلفٌة أعدها حمزة مصطفى .لمشاهدة جزء من التنظٌم الشعبً العتصام الجامع
العمري اتبع الرابط التالً:
https://www.youtube.com/watch?v=iPBYM7THOD4&feature=player_embedded
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القطاعية
من "جمعة الصمود" إلى "جمعة التحدي" :سياسة التنازالت
ّ
شيدت "جمعة الصمود" في  8نيساف/أبريؿ  2011تطو اًر بار اًز مف ناحية ارتفاع حجـ المشاركة في

االحتجاجات مف ٍ
الرد العنيؼ مف قبؿ " قناصة" منتشريف عمى سطوح بعض المباني
جية ،ومف ناحية ّ
والمؤسسات الحكومية ،حيث انطمقت تظاىرات كبيرة في درعا البمد ،والمحطة ،وانخؿ ،وجاسـ والحارة،

()18
مما أسفر عف سقوط ( ) 20قتيالً ( ،)19إضافةً إلى عشرات الجرحى الذيف
والحراؾ ،وكفر شمس ّ ،

"المندسيف" بارتكاب الجريمة ( ،)21بينما اتّيـ
ُنقموا إلى المشفى الوطني بدرعا ( .)20واتّيمت السمطة
ّ

حمؿ نائب درعا في مجمس الشعب األجيزة األمنية
المتظاىروف " ّ
الشبيحة" و"رجاؿ األمف" بارتكابيا ،كما ّ
القناصة الذيف
المسؤولية عف الجريمة (،)22
وتسبب تَش ّكؾ رئيسة تحرير جريدة "تشريف" الرسمية ،في ىوية ّ
ّ

ىويتيـ
الحقيقية ،في إقالتيا مباشرةً
ّ
يطمقوف النار عمى المتظاىريف في درعا ،ومطالبتيا بالتحقيؽ في شأف ّ

()23
قسـ مف
تجمع ٌ
مف منصبيا  .وخالؿ التظاىرة التي انطمقت في درعا المدينة مف ثالثة مساجدّ ،

العدلي ،وكانت غالبيتيـ مف عائالت "المسالمة" و"الراضي" و "أبا زيد" ( ،)24وىي
المتظاىريف أماـ القصر
ّ
األوؿ مف األحداث ،برصاص القتمة مف "رّكاب
العائالت التي انتمى إلييا معظـ مف استشيدوا في اليوـ ّ

الدراجات".

ٍ
ٍ
أما في حمص التي كانت تعيش عمى وقع تظاىر ٍ
اشتدت
يومية
ات
محدودة ،فقد ارتفعت وتيرة التظاىرات و ّ
ّ

المقرات الحكومية ()25؛ ونادى المتظاىروف بإسقاط المحافظ
نسبياً ،إذ وقع فييا قتي ٌؿ واحد ،كما أُحرؽ أحد ّ
18

عبٔت ِٓ رظب٘شاد عبعُ ف ٟعّؼخ اٌقّٛد
http://www.youtube.com/watch?v=UJRemtDSfPg
19
د ٚاعؼ ٍخ" .1333-0-6
اٌج١بْ اإلِبسار١خ " عّؼخ اٌقّٛد رؼُ ِذْ عٛس٠ب ف ٟاؽزغبعب ٍ
http://www.albayan.ae/one-world/arabs/2011-04-09-1.1417484
20
ٔمً اٌؾٙذاء ٚاٌغشؽ ٝإٌ ٝاٌّؾف ٝاٌٛهٕ ٟارجغ اٌشاثو اٌزبٌ:ٟ
https://www.youtube.com/watch?v=GkBofFfppIs&feature=player_embedded
21
ث١بْ ٚصاسح اٌذاخٍ١خ ػٍٚ ٝوبٌخ األٔجبء اٌغٛس٠خ عبٔب .1333-4-6
http://www.sana.sy/ara/2/2011/04/09/340790.htm
22
حمل النائب عن درعا ناصر الحرٌري قوات األمن مسإولٌة إطالق النار على المتظاهرٌن معتبرا ذلك "وصمة عار" فً جبٌن من أعطى
األوامر بإطالق النار ،طالبا من الرئٌس األسد تحمل مسإولٌته فً وقف "حمام الدم" .قارن مع "بً بً سً" " ،نائب سوري ٌحمل أجهزة األمن
مسإولٌة قتل المحتجٌن فً درعا" .1333-4-33
http://www.bbc.co.uk/arabic/middleeast/2011/04/110409_syria_deraa_shooting_parliament.shtml
23
تسببت إشارة سمٌرة المسالمة  -وهً من درعا ،ووقع عدد من أقربائها بٌن الضحاٌا  -إلى ضرورة التحقٌق فً هوٌة الطرف الثالث ،وسإال
األجهزة عن تقصٌرها فً هذا المجال ،فً تعلٌق لها فً قناة الجزٌرة فً إقالتها( قناة الجزٌرةـ وكاالت 33 ،نٌسان /أبرٌل .)1333
24
رغٍؼ ثذائٍ ١خ ثؼذ أغؾبة األِٓ ِٓ دسػب.
٘زٖ اٌؼبئالد عزؾ ّىً اٌشافذ ٌٍؾجبة اٌشاد٠ىبٌ ٟاٌز٠ ٞشفل اٌؾٛاس ِغ اٌذٌٚخ٠ٚ ،م َٛثؼٍّ١خ
ٍ
25
عبٔت ِٓ اعزٙذاف اٌّزظب٘ش ٓ٠ف ٟؽّـ ف ٟعّؼخ اٌقّٛد.
https://www.youtube.com/watch?v=pDkOrT9ls8o&feature=player_embedded
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ف ُعزؿ عمى الفور .وامتدت التظاىرات إلى مدف بانياس والالذقية وجبمة وطرطوس الساحمية التي خرجت
ألوؿ ّ ٍ
ورفعت شعارات "الشعب السوري ما بينذؿ"
مرة في التظاىرات ثـ غابت عف المشيد االحتجاجيُ ،
ّ
()26
تحو ٍؿ كبيرةً في الحركة االحتجاجية ،ىو تظاىرة دير
و"بالروح بالدـ نفديؾ يا درعا"  .لكف ما ش ّكؿ نقطة ّ
سكانياً ،إذ يبمغ عدد سكانيا 253504
تعد مدينةً متوسطة الحجـ
الزور في شماؿ شرؽ سورية ،والتي ّ
ّ
ٍ
مختمفة ،أماـ مسجد عثماف بف
نسمة .وفي ىذه المدينة ،اجتمع ما يقارب الثالثة آالؼ شخص مف مساجد
عفاف .ورفعت ىذه التظاىرة شعار ٍ
االحتجاجية "اهلل سورية
متأخرةً ،تعود إلى المراحؿ األولى مف الحركة
ات ّ
ّ

حرية وبس" (.)27

ٍ
ٍ
جديد عمى خطّ التظاىرات ،ىو
العب اجتماعي
وأبرز انخراط دير الزور في حركة االحتجاجات؛ دخوؿ
ب ينتموف إلى عشائر "البقّارة" و"العقيدات" ،حيث انخرط بعض رؤسائيا
الالعب العشائري ،الذي مثّمو شبا ٌ
مف آؿ البشير المنتسبيف إلى" البقّارة" ،والدندؿ المنتسبيف إلى" العقيدات" في حركة "إعالف دمشؽ" ،وش ّكؿ
وسيبرز التطور السياسي لألحداث ،ىذا الدور عمى نحو أكثر وضوحاً
ىؤالء محور القطب العشائري فيو؛ ُ

()29
()28
ويعد "البشير" في
 .وقد برز دور جماعة البشير في اندالع حركة االحتجاجات ىذه في دير الزور ّ .

الحقيقة رئيساً وراثياً لفخذ البوعرب مف عشيرة البقارة ،لكف ىذا الفخذ متحالؼ تاريخياً مع فرقة العابد التي
تميز شيوخيـ بدورىـ السياسي النشط في الحياة
تضـ عدة أفخاذ ،ويتـ توارث رئاسة البقارة في إطارىا .وقد ّ
ّ
البرلمانية ،وتمثيؿ دير الزور في تاريخ البرلمانات السورية (.)30
قدمت السمطة حتى "جمعة الصمود" في منتصؼ نيساف/أبريؿ  2011تناز ٍ
الت سياسيةً قطاعيةً كبيرةً،
ّ
بمقاييس نمط تفكيرىا السياسي السابؽ ،تنطوي عمى جر ٍ
إصالحي ٍة كبي ٍرة ،إذ أفضت "سياسة الشوارع" إلى
عة
ّ
ٍ
ٍ
المس بجوىر النظاـ الدستوري القائـ عمى
تقديـ تنازالت فورية لألطراؼ كافّةً ،أو الوعد بيا ،لكف مف دوف ّ
قيادة البعث لمدولة والمجتمع ،والتفريؽ  -وليس الفصؿ  -بيف السمطات الثالث ،لكنيا تندرج في إطار

26

ؽٙذد هشهٛط رظب٘شح ٚاؽذح ف ٟعّؼخ اٌقّٛد ،صُ غبثذ ٔٙبئ١ب ػٓ ِؾٙذ االؽزغبعبد٠ٚ ،فغش اٌجؼل رٌه ثؼذَ وجود سوابق عنف بٌن
األهلٌن ،بل ٌمكن القول إن الصالت االجتماعٌة طٌبة عموما (بما فً ذلك كثرة المصاهرة) كما أن مناخ المدٌنة النفسً االجتماعً غٌر موات
لشد عصبٌات تقسمهاhttp://www.youtube.com/watch?v=K4_2tLpO74o.
27
ٌّؾب٘ذح رظب٘شح د٠ش اٌضٚس ارجغ اٌشاثو اٌزبٌ:ٟ
https://www.youtube.com/watch?v=xLrDfGqSImU&feature=player_embedded
28
من الالعبٌن العشائرٌٌن الشٌخ عبد اإلله بن تامر الملحم ( االحسنة) ،والشٌخ الشعالن( رولة) ،والشٌخ عبد الحمٌد المصرب ،حفٌد مجول
المصرب والشٌخ نواف البشٌر شٌخ عشٌرة البقارة ،والذي تحول من عضو مجلس شعب خالل دورة  3664-3663إلى أحد أقطاب إعالن
دمشق ،وعضو اللجنة اإلدارٌة التحضٌرٌة لمإتمر اإلنقاذ الوطنً ،واتسم بنشاطه المٌدانً فً دٌر الزور ،وكان على رأس بعض تظاهراتها،
إضافة إلى الشٌخ أمٌر الدندل أحد شٌوخ العقٌدات.
29
سعبء إٌبفشِ ،مبثٍخ ؽخق١خ١ٔ13 ،غبْ/أثش1333ً٠؛أؽّذ ؽبفظِ ،ؾبدصخ ،د٠ش اٌضٚس ،رّٛص. .1333ٛ١ٌٛ٠/
30
أؽّذ ٚفف ٟصوش٠ب ،عشائر الشام ،ط ،1ه ( ،33دِؾك :داس اٌفىش اٌّؼبفشٚ ،داس اٌفىش ،دِؾك-ث١شٚد ،)1336 ،ؿ.633
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()31
ٍ
ٍ
برمتيا خالؿ العشرية الماضية ،في إطار
جرعة جزئية مف اإلصالحات  ،كاف مف المفترض أف تنجز ّ
ٍ
ٍ
ٍ
التحوؿ
فضاء عاـ يسيّؿ عممية
انتقالية ت ْفضي إلى تجديد الحياة السياسية ،وخمؽ
مرحمة
تصور
ّ
ّ

اليوية الوطنية السورية ،بح ّؿ مشكمة
الديمقراطي .وكاف مف أىـ نتائج ىذه االستراتيجية ،محاولة ألْـ جروح
ّ
تجنيس "أجانب الحسكة" في إطار تحييد األكراد عف حركة االحتجاجات ( ،)32وفتح حو ٍار غير رسمي مع

قيادة حزب االتحاد االشتراكي العربي الديمقراطي ،الذي يش ّكؿ القواـ األساسي لػ" التجمع الوطني
الديمقراطي" المعارض ( ،)33واسباغ الشرعية عمى حركة االحتجاجات ( .)34وما كاف ممكناً ليذه "التنازالت"
أف تحدث لوال حركة االحتجاجات.
قررت الحكومة رفع حالة الطوارئ ،والغاء محكمة الدولة االستثنائية ،وتنظيـ
وبحموؿ  19نيساف/أبريؿّ ،

السيما حمص وبانياس،
التظاىر ،مترافقاً مع وجية النظر
الرسمية في وصؼ ما يجري في بعض المدف ،و ّ
ّ
عمميات التخريبية ،التي تقوـ بيا جماعات "سمفية" .لكف رفع حالة الطوارئ ظ ّؿ صورياً ولـ ُيعمؿ بو قط.
بال ّ

31

أُقيؿ محافظا درعا وحمص ،وأُحيؿ محافظ درعا ورئيس فرع األمف السياسي فييا إلى القضاء ،و ُشكمت لجنة لمتحقيؽ في األحداث .وأُعمف الوعد

مع الشروع في ثالث مجموعات إصالحية ىي :إلغاء حالة قانوف الطوارئ ،ووضع مشروع قانوف لمكافحة اإلرىاب بدالً منو؛ واإلعداد لقوانيف

األحزاب واإلعالـ ،والتجمع؛ و تشكيؿ معيد شرعي ،واعادة مئات مف المعممات المنقّبات المنقوالت مف التعميـ إلى وظائؼ أخرى إلى العمؿ في
مرٍة مع القيادات االجتماعية في درعا وبانياس ،كما جرى استقباؿ ذوي الشيداء ،وتشكيؿ
التعميـ؛ واغالؽ كازينو دمشؽ .وجرى الحوار أكثر مف ّ

لجاف تحقي ٍ
ؽ في األحداث؛ كاف أسرعيا لجنة بانياس.
32

استقبل الرئٌس األسد فً  3نٌسان/أبرٌل عام  1333وفدا من وجهاء الحسكة ضم  06شخصٌة ،منهم(  )34كردٌا ،ووعد الرئٌس خالل
االجتماع بجعل عٌد " النٌروز" عٌدا وطنٌا ،وبمعالجة قضٌة إحصاء العام  3631والمرسوم  46المتعلق ببٌع العقارات و شرائها فً المناطق
الحدودٌة .وذكرت وكالة إرنا فً  " : 1333-4-3الرئٌس األسد ٌستقبل وجهاء الحسكة وٌعد بالنٌروز عٌدا وطنٌا" .وفً الٌوم التالً (0
نٌسان/أبرٌل ) أصدر الرئٌس األسد مرسوما بمنح الجنسٌة ألكراد الحسكة المسجلٌن أجانب فً السجالت المدنٌةٚ .روشد ِؾطخ فرنسا  14فً -0
" : 1333-3األسد ٌصدر مرسوما بتجنٌس األكراد فً شمال شرق البالد"http://www.france24.com/ar/20110407-assad-gives-.
kurds-citizenship-syria-daraa
ومع ذلك ،خرجت تظاهرات فً مناطق تتسم بتركز كردي كالقامشلً وعامودا فً جمعة الصمود  3نٌسان/أبرٌل  1333ورفعت شعارات تضمنت
مطالبهم مع مطالب الشعب السوري إضافة إلى النصرة لدرعا (.لمشاهدة تظاهرة القامشلً فً جمعة الصمود بتارٌخ  1333-4-3اتبع الرابط
التالً":
 .)http://www.youtube.com/watch?v=5Zw6Sb9mtT4لكن هذه التظاهرات كانت رمزٌة فً حقٌقتها ،بالنسبة إلى الحجم التظاهري
المحتمل أو الكامن ،وكاستٌعاب لنزعات الشباب فً التضامن مع درعا ،وظلت مضبوطة سٌاسٌا من ألفها إلى ٌائها ،فلم تتحول قط إلى
اضطرابات أو فوضى.
33
كان هناك قنوات حوار مع قٌادات األحزاب الكردٌة ،وكذلك اتصاالت مع قٌادة حزب االتحاد االشتراكً الدٌمقراطً العربً الذي ٌمثل أكبر
أحزاب المعارضة و أقواها فً القدرة على التحرك فً بعض المناطق والسٌما رٌف دمشق ومركزه الدومانً (نسبة إلى دوما) .وقد كشف رجاء
الناصر عن االتجاه العام لهذا الحوار غٌر الرسمً ،فً مقال له  -شبه رسمً  -نشر فً" المنبر الدٌمقراطً الوطنً" ،تحت عنوان" دالالت
ٌوم الغضب وطرٌق الخالص"(  3أٌار/ماٌو  ،)1333أشار فٌه إلى أن الحلول األمنٌة" أضعفت أٌضا مصداقٌة محاوالت التواصل الجانبٌة،
التً أقدمت علٌها أطراف فً السلطة مع بعض قادة المعارضة ،والتً أوحت من خاللها بوجود انشقاقات فً السلطة ،وأن هناك جناحٌن فٌها،
األول :متشدد أمنًٌ ،تمثل فً األجهزة األمنٌة والحزبٌة ،والثانً :سٌاسً عقالنًٌ ،تمثل فً الرئاسة والقٌادة العسكرٌة"
34
حدث تطور آخر بمناسبة تظاهرات  36نٌسان/أبرٌل  1333هو وصف التظاهرات ،فً أخبارٌات التلفزٌون السوري ،بالدعوة إلى" اإلصالح
والحرٌة" ،ثم تصرٌح مصدر مسإول بعدها بحرٌة التظاهر شرط عدم عسكرته .وفً  33نٌسان/أبرٌل اعتبر الرئٌس فً كلمته أمام الحكومة
الجدٌدة كافة الضحاٌا شهداء ،وطلب من الحكومة أن تعد مشروعا لمكافحة الفساد الكبٌر والصغٌر ،وجعل التظاهر حقا ٌكفله الدستور ،وإنجاز
مشروع رفع حالة األحكام العرفٌة خالل أسبوع ،وإفصاح الوزراء عن ممتلكاتهم قبل تولً الوزارة .ومٌز بٌن الطابع الموضوعً للحركات
والتظاهرات االحتجاجٌة" المشروعة" وعملٌات العنف و" تآمر" المسلحٌن" المدسوسٌن".
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زحف األطراف نحو المركز" ":تثوير دمشق" و"مجموعات حمب المتنقمة"
انتشرت خالؿ الفترة الواقعة بيف "جمعة الشيداء"

( 1نيساف/أبريؿ) ،و"الجمعة العظيمة"

(22

نيساف/أبريؿ) ،الحركات االحتجاجية في أطراؼ دمشؽ الكبرى ،المؤلّفة مف مدينة دمشؽ والمدف الصغيرة
وتعد مف الناحيتيف :االقتصادية والبشرية ،جزًءا
و
تعد جزءاً إدارياً مف محافظة ريؼ دمشؽّ ،
المتوسطة التي ّ
ّ
ٍ
جديد لفيـ ىذه األحداث ،ىو مصطمح
مصطمح
البد مف التفكير في
ٍ
ال يتج أز مف مدينة دمشؽ .لذلؾ ّ
"دمشؽ الكبرى" .كانت ىذه المدف الصغيرة مف طراز حرستا  107217نسمة ،وعربيف  54243نسمة
ومجموع ناحيتيا  108157نسمة ،وجوبر جوبر الغربي 19871نسمة ،وجوبر الشرقي  47366نسمة
وسقبا ،وكفر بطنا  27203نسمة ،برزة البمد  35320نسمة ،المعضمية  63633نسمة ،وداريا 95077
نسمة ،وزممكا  53914نسمة .وقد انعكست سياسات التحرير االقتصادي عمى معظـ ىذه المدف ٍ
بآثار
ٍ
وخيمة .وتُعد دوما -وىي أكبرىا -مدينةً متوسطةً مف حيث عدد السكاف؛ البالغ  133863نسمة ،وتمثّؿ
مرك اًز حضرياً لمحيطيا مف المدف والبمدات الصغيرة.
وبرزت في سيرورة األحداث ،محاولة قادة حركة االحتجاجات في ىذه المدف ،تصديرىا إلى مدينة دمشؽ
لتثويرىا عمى نحو قر ٍ
يب مف زحؼ األطراؼ إلى المركز ،مستدعيف مشيداً ىو مزيج مف المشيد التونسي
(زحؼ األحياء اليامشية في تونس العاصمة إلى قمب المدينة) والمشيد المصري (ميداف التحرير) .وقد
األمنية ،في مفاصؿ اتّصاؿ
أربؾ ذلؾ السمطات ،التي استنفرت قواىا ،ووضعت سمسمةً مرّكبةً مف الحواجز
ّ
ساحة العباسييف في دمشؽ بالمدف القريبة عمى محوري "جوبر/زممكا/عربيف" و"الزبمطاني/سقبا/عيف ترما".
توجيت تظاىرات "دوما" في يوـ الجمعة العظيمة ،إلى حرستا في طريقيا لنقؿ
ووفقاً لسيرورة األحداثّ ،
االعتصاـ إلى ساحة العباسييف ،وقبيؿ ذلؾ ترجـ التصاؽ شباب عربيف وزممكا

()35

وسقبا مع متظاىري

ٍ
متظاىر
جوبر وكفر بطنا؛ لمسير في اتّجاه ساحة العباسييف؛ في تظاىرٍة شارؾ فييا أكثر مف عشرة آالؼ
عبر محور الزبمطاني .واستخدمت قوى األمف الي اروات والغاز المسيؿ لمدموع ،لمنعيـ مف الوصوؿ إلى
الساحة (.)36ولكف مع لحظة اقتراب المتظاىريف مف "كراج الزبمطاني" القريب مف ساحة العباسييف ،بدأت

35

ٌّؾب٘ذح رغّغ اٌزظب٘شاد ف ٟػشثٚ ٓ١صٍِىب ارجغ اٌشاثو اٌزبٌ:ٟ
http://www.youtube.com/watch?v=jv7i707r39Y
36
 اٌغض٠شح ٔذ :رظب٘شاد ف ٟعٛس٠خ رذػ ٛإلعمبه إٌظبَhttp://www.aljazeera.net/NR/EXERES/EAE63617- ,1333-4-33 ,DD28-41CF-A39F-B2ED316377D1
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ٍ
مباشر لتفريؽ التظاىرة ( .)37وقد أسفر إطالؽ النار في ذلؾ
قوات األمف في إطالؽ النار عشوائياً وبشكؿ
قدر بػ  112شييداً ،منيـ  48شييداً سقطوا في ريؼ دمشؽ (.)38
اليوـ عف سقوط عدد كبير مف الشيداءّ ،
لـ تنجح محاولة الوصوؿ إلى "ساحة العباسييف" ،لكنيا ستؤثّر تأثي اًر كبي اًر –بعد ذلؾ بقميؿ  -في انخراط
حي الميداف الشعبي؛
فية و
ّ
أحياء دمشؽ الطر ّ
اليامشية؛ مثؿ القدـ والقابوف وأطراؼ ركف الديف إضافةً إلى ّ
مجسمة ،وكأف حزاـ دمشؽ الكبرى الطرفي يضغط عمى مركزىا،
في حركة االحتجاجات .وقد بدت الصورة
ّ
التحركات داخؿ المدينة بالبؤر المحدودة ،مثؿ تحركات بعض
ويطوقو بحركات االحتجاج؛ في حيف اتّسمت
ّ
ّ
()39
ٍ
ٍ
مضاد ٍة ،قبؿ تفريقيا  ،وتظاىرة
طالبية
بمجموعات
كميتي الحقوؽ في جامعة دمشؽ ،التي قوبمت
ّ
طالّب ّ

الػ"  "200في شارع الحمراء في دمشؽ ( ،)40وقابؿ ذلؾ في حمب محاولة بعض طالّب جامعتيا استثارة
ٍ
تظاىر ( ،)43بينما
األطباء خمؽ بؤرة
الشباب في بؤرتيف ( ،)41واحياء ذكرى عيد الجالء ( ،)42ومحاولة
ّ
برمتيا.
أخفقت محاوالت "تثوير" المساجد واألحياء ّ

37

ٌّؾب٘ذح إهالق إٌبس ػٍ ٝاٌّزظب٘ش ٓ٠ف ٟاٌضثٍطبٔ ٟف ٟاٌغّؼخ اٌؼظّ١خ ارجغ اٌشاثو اٌزبٌ:ٟ
https://www.youtube.com/watch?v=wSjpOqdPsc0&feature=player_embedded
38
عمو ف ٟاٌغّؼخ اٌؼظّ١خ(  )331ؽ١ٙذا ٚفك اٌزشر١ت اٌزبٌ 43 " ٟؽ١ٙذا ف ٟدِؾك ٚس٠فٙب 10 ،ؽ١ٙذا ف ٟؽّـ 03 ،ؽ١ٙذا ف ٟدسػب ِٕ03 ُٙ
ف ٟإصسعٚ ،ؽ١ٙذ هفً ف ٟاٌؾشان 6ٚ ،ؽٙذاء ف ٟؽّبحٚ ،ؽ١ٙذ ف ٟاٌالرل١خٌ .الهالع ػٍ ٝأعّبئ ُٙاٌز ٟرذاٌٚزٙب اٌّٛالغ ػٓ ٔؾشح ٌٍّٕظّبد
اٌؾمٛل١خ ارجغ اٌشاثو اٌزبٌ:ٟ
https://www.facebook.com/note.php?note_id=194012817309074
39
شهدت جامعة دمشق أولى تجمعات طالبٌة معارضة فً كلٌة الحقوق واآلداب فً دمشق ،إضافة إلى تظاهرة كلٌة العلوم فً منطقة البرامكة،
حٌث تجمع مئات الطلبة رافعٌن شعارات للحرٌة ولدرعاٌّ .ؾب٘ذح رظب٘شح وٍ١خ اٌؼٍ َٛثزبس٠خ  1333-4-33ارجغ اٌشاثو اٌزبٌ:ٟ
http://www.youtube.com/watch?v=8qIg6lbtvE4
40
شارك فٌها ما ٌقارب  133شخص طالبوا بالحرٌة .وما مٌز هذه التظاهرة أن قوات الشرطة وحفظ النظام أنتجت طوقا حولها دون أي مصادمات
أو اعتقاالت .لمشاهدة تظاهرة شارع الحمراء فً دمشق بتارٌخ  1333-4-33اتبع الرابط التالً:
https://www.youtube.com/watch?v=q--5lFNSGas&feature=player_embedded
41
عشد خالي ؽٙش ٔ١غبْ/أثشِ ً٠ؾبٌٚزبْ ؽجبث١زبْ ف ٟعبِؼخ ؽٍت ،األ ٌٝٚؽذصذ ظهر ٌوم  30نٌسان/أبرٌل  1333وبدأت بعشرات الطالب
رفعوا شعارات" سلمٌة" و" حرٌة" و" بالروح بالدم نفدٌك ٌا درعا" ،وضمت المجموعة طالب كلٌة اآلداب مع طالبٌن من كلٌة العلوم،
وسرعان ما ارتفع عددها نسبٌا ،لكن تصدى لها الطالب الموالون ،فتطور حجمها إلى (  )633متظاهر ،وتم تحوٌل مجرى الهتافات إلى" هللا،
سورٌة ،بشار وبس" ،وسط اشتباكات باألٌدي .واستمر ذلك كله نحو نصف ساعة ،أوقف فٌها(  )13طالبا لكن األجهزة األمنٌة أفرجت عنهم
فورا نزوال عند تدخل عمادة الكلٌة ،واستقبلوا من قبل العمادة ورئٌس الجامعة لتلبٌة طلباتهم ،ودعوتهم لعرضها دوما دون" حاجز أو بواب".
وبهذا الشكل تم احتواء الحركة(محادثة أجراها الباحث فً  34نٌسان/أبرٌل  1333مع الدكتور سعد الدٌن كلٌب رئٌس قسم اللغة العربٌة فً كلٌة
اآلداب بجامعة حلب) .أما البإرة الجامعٌة الثانٌة فتمثلت ٌوم الخمٌس  1333/4/13حٌن حاول بعض شبان كلٌة الطب البشري التظاهر،
وتظاهروا فترة لكن قوات األمن فرقتهم ،واعتقلت ما ٌقارب(  )03-16طالبا منهم ( .مقابالت أجراها الباحث فً حلب مع بعض طالب الكلٌة
والنشطاء فً  11نٌسان/أبرٌل .)1333
42
ٔظُّ اٌزغّغ اٌٛهٕ ٟاٌذّ٠مشاه٘ ٟزا اٌزغّغ فِ ٟمجشح ٕ٘بٔ ،ٛف ٟإهبس رفبُ٘ ثٚ ٕٗ١ث ٓ١اٌغٍطبد اٌّؾٍ١خ ػٍ ٝمجو اٌزظب٘شح ف ٟاٌّىبْٚ ،ػذَ
رؾٌّٙٛب إٌ ٝأِىٕ ٍخ أخشٚ .ٜأٌم١ذ ف ٟاٌزغ ّّغ وٍّبد ساد٠ىبٌ١خ ،رٕبد ٞثجشٔبِظ ع١بع ٟدّ٠مشاهِ ٟزىبًِ ٌٍؾش٠بد ٘ ٛثشٔبِظ اٌزغ ّّغٚ ،إٌغبء اٌّب ّدح
اٌضبِٕخ ..إٌخٌٚ ،ذِ ٜؾبٌٚخ اٌجؼل اٌزٛعّٗ إٌ ٝعبؽخ عؼذ هللا اٌغبثش ٞرق ّذ ٌُٙ ٜاٌّٛاٌ ،ْٛفؾبٌذ لّٛاد األِٓ ثٚ ُٕٙ١ث ٓ١اٌّزغّٙش،ٓ٠
ٚأخشعز ِٓ ُٙاٌجبة اٌخٍف ٟد ْٚاػزمبالد( ِمبثالد ؽخق١خ أعشا٘ب اٌجبؽش ِغ ػذح ِؾبسو ٓ١ف ٟاٌزغّغ ف١ٔ 36-33 ٟغبْ/أثش.)1333 ً٠
43
ٚلؼذ ٘زٖ ايتظاهرة فً الساعة الخامسة فً  13نٌسان/أبرٌل  1333أمام مبنى نقابة األطباء بحلب ،لكن تصدى لها الموالون بإغراقها بشعارات
موالٌة للرئٌس بشار األسد ،بٌنما حال األمن والشرطة دون انقضاض الشبٌحة على األطباء.
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مذبحة بانياس وترويع البيضا :التأجيج األهمي الطائفي
أدبيات ىذه المرحمة تأخذ طابعاً مصبوغاً
بعد انقضاء جمعة الصمود وما سقط فييا مف قتمى ،بدأت ّ
ٍ
بشعار ٍ
ٍ
دينية ،تبارؾ التضحيات وتستعد لمشيادة ،ويمبس فييا بعض المتظاىريف األكفاف ،بما
وخطب
ات
قابمة -في ظ ّؿ شروط معي ٍ
بيئة أولي ٍة ٍ
يش ّكؿ – تحميمياً -مالمح رمزيةً لِتَ َكو ِف ٍ
نة -لمتجييش والتعبئة "جيادياً".
ّ
ّّ
َ
وقد ُس ّجمت ظاىرة ارتداء األكفاف -طيمة فترة األحداث -في منطقتيف عمى األق ّؿ ،ىما" :الصنميف" في
الساحؿ
محافظة درعا ،و"بانياس" في محافظة طرطوس .وكاف ذلؾ واضحاً في مدينة بانياس ،عمى ّ

فإننا سنرّكز عمى بعض سماتيا.
مية لما حدث في ىذه المدينةّ ،
السوري .وبالنظر إلى المشيدية الد ار ّ

يبمغ عدد سكاف مدينة بانياس  46597نسمةً ،ويبمغ العدد مع سكاف قرية البيضا  53068نسمةً .أما بنٌتها
االجتماعٌة ،وبسبب ديناميات الحراؾ االجتماعي والميني والجغرافي والثقافي المركبة الناتجة مف عممية
متعد ٍ
ٍ
ٍ
السّنة بنحو  %60مف سكانيا ،والباقي مف
ودينية
مذىبية
ىوي ٍة
دة ( ّ
ّ
التحديث ،فتتألّؼ مف ّ
يقدر عدد ُ

المتوسطة
المسمميف العموييف والمسيحييف األرثوذكس والموارنة) .وتشترؾ بانياس مع سائر المدف الصغيرة و
ّ

القابمية لالحتجاج ىنا ،كانت كبيرةً ومتوتّرةً بسبب عوامؿ عدة .فقد تضافر
أف
ّ
في عوامؿ االحتجاج ،غير ّ
السنية في المجتمع البانياسي مع نظاـ التعميـ المختمط في مدارس بانياس ،و
عدـ تكيؼ الفئات التقميدية
ّ

تضرر الصياديف الذيف يش ّكموف
صرؼ المنقّبات مف سمؾ التعميـ ،وعدـ وجود مدارس لمعموـ الشرعية ،مع ّ

أىـ شرائح المجتمع المحمّي البانياسي؛ مف منافسة السمؾ التركي ليـ بفعؿ سياسات التحرير ،كما
إحدى ّ
التعسفية معيـ ،ومحدودٌة توظيفيـ وتشغيميـ في
تضاعفت وطأة الشكوى مف ممارسات إدارة مرفأ بانياس
ّ

الدوائر الحكومية والمنشآت االقتصادية (المصفاة  -المحطة الح اررية...إلخ) .وذلؾ منذ حوادث الثمانينيات
لمعدالت البطالة في المدينة في
أف ىذه الشكوى تفاقمت ،عمى خمفية االرتفاع اليائؿ
ّ
إلى اآلف .ويبدو ّ

السنوات األخيرة.

ات تحمؿ" نم اًر" غير سور ٍ
إثر قياـ مجيوليف في سيار ٍ
ية بإطالؽ النار عمى مسجد الرحمف ببانياس ،فجر
يوـ  9نيساف/أبريؿ  ،)44( 2011حيث خرجت في اليوـ نفسو تظاىرة غاضبة ،لبس فييا أعداد مف
داللة رمز ٍ
ٍ
ية عمى استعدادىـ لمشيادة التي حرص خطيب الساحة عمى جعميا الغاية
المتظاىريف أكفانيـ ،في

44

ِؾبدصخ ِغ ؽغٕ ٟاٌؼظّخ ف١ٔ 31ٟغبْ/أثش1333 ً٠
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لنيؿ الحرية .وفي ()45مساء اليوـ نفسو ،سيطرت مجموعة مسمّحة عمى المدينة ،ودعت إلى الجياد،
استفزت األحياء ذات الغالبية العموية والمسيحية بشعار ٍ
طائفي ٍة ،وعادت إلى مكامنيا (.)46
ات
و ّ
ّ
ّ

في ذات المساء مف ذات اليوـ ،تعرضت حافمة ٍ
عدد
مبيت عسكرية لميجوـ عمى طريؽ بانياس ،واستشيد ٌ
ّ

()47
أما في اليوـ الثاني ،فقد انتشرت الدبابات في محيط بانياس ( .)48في منتصؼ نيساف/أبريؿ
مف ّ
ركابياّ . .
اجيات عسكر ٍ
متعددةً عف حدوث مو ٍ
ٍ
ية بيف مسمّحيف" مجيوليف" وقوى األمف؛
 ،2011نشرت السمطة
بيانات ّ

ٍ
ضباط
في أكثر مف نقطة في درعا والصنميف ،ونشرت السمطات قوائـ بأسماء الشيداء ،وكاف في عدادىـ ّ
()49
أما
عدة محافظات ومذاىب ،بما في ذلؾ المذىب
وعسكريوف مف ّ
ّ
العموي؛ وقد جرى تشييعيـ بالفعؿ ّ .

رجاليف ( ،)50وانطمقت في-
في بانياس ،فقد اعتقمت األجيزة األمنية المئات ،وتظاىرت النساء لإلفراج عف
ّ
سياسية"
تضامنية ضخمة مع بانياس ،رفعت شعارات
 15نيساف/أبريؿ ،في مدينة جبمة الساحمية -تظاىرة
ّ
ّ

اهلل سوريا حرية وبس" وأخرى " إيمانية" "عمجنة رايحيف شيداء بالمالييف" .وكاف ىذا الشعار األخير  -الذي
ٍ
ٍ
حدة المواجية التي باتت
سيتحوؿ الحقاً إلى
يعبر عف ّ
شعار سائد في العديد مف تظاىرات المدف األخرىّ -
ّ
صداميةً إلى النياية ،وتشتمؿ عمى تصوير المواجية مع األجيزة كنوٍع مف الجياد ( .)51لقد
تتّخذ تعابير
ّ
زجت المدينة في التوتّر الطائفي البغيض ،وحمّت مح ّؿ الصورة السابقة التي كانت فيو مفرزة أمف الدولة
ّ

45

ٌّؾب٘ذح رظب٘شح ثبٔ١بط ٚاٌخطبثبد  َٛ٠اٌغجذ 1333-4-6
http://www.youtube.com/watch?v=NsfreKZOePk
46
ِمبثالد ؽخق١خ أعشا٘ب اٌجبؽش ف١ٔ 31-33 ٟغبْ/أثشِ ً٠غ ؽخق١بد ِغزمٍخ ف ٟثبٔ١بطٚ ،عش ٜفؾقٙب اٌذاخٍٚ ٟاٌخبسعِ ٟغ ثبؽضٌُ ٓ١
٠شغجٛا ف ٟروش أعّبئ.ُٙ
47
ِٛلغ اٌزٍفض ْٛ٠اٌغٛس ( ٞعّ١غ أخجبسٖ ِٓ عبٔب ) http://www.rtv.gov.sy/index.php?d=13&id=71857 1333-4-30
48
اٌغض٠شح ٔذ " رؼض٠ض إِٔ ٟف ٟثبٔ١بط ٚؽّـ " 1333-4-33
http://www.aljazeera.net/NR/exeres/A211F381-4FCA-43EC-8D3D-35F3651FFFA2.htm
49

تشريف 2011/4/13 ،عمى الرابط http://www.tishreen.info/first.asp:وكانت و ازرة الداخمية قد نشرت عف وقوع(  )19شييداً و( )75

جريحاً بيف رجاؿ قوات الشرطة واألمف في درعا ،قارف مع .http://www.tishreen.info/first.asp :وّب ٔؾش ِقذس ِغؤٚي فٚ ٟصاسح
اٌذاخٍ١خ ث١بٔب رؾذس ػٓ إفبثخ ( )04ػٕقشا ِٓ سعبي اٌؾشهخ ثٕ١شاْ ػقبثبد ِغٍّؾخ أِبَ ِذ٠ش٠خ اٌىٙشثبء فِ ٟذٕ٠خ دسػبٌٚ ،ذٔ ٜمٍ ُٙإٌٝ
ِؾف ٝاٌقّٕ ٓ١رؼشمٛا ٌىِّ ٍٓ ١غٍؼ ف ٟإؽذ ٜاٌمشّّ ِ ٜب دػب إٌٔ ٝمٍ ُٙإٌ ٝاٌغ٠ٛذاء .لبسْ ِغ اٌزقش٠ؼ ف ٟعش٠ذح اٌضٛسح اٌغٛس٠خ
 13333/4/30ػٍ ٝاٌشاثو . http://thawra.alwehda.gov.sy:ثّٕ١ب اعتبر بعض المعارضيف أف تمؾ العمميات ليست إال أنباء مختمقة أو مف
المضاد عمى الحركات االحتجاجية السممية ،وتنادوا لتوقيع بياف حوؿ ذلؾ.
تحركيا السمطة لتبرير عممية اليجوـ األمني
ّ
فعؿ مجموعات سرية ّ
50
قطعت نساء بانٌاس الطرٌق وسط االحتجاجات وطالبن باإلفراج عن األزواج واألبناء الذٌن بلغ عددهم( نحو  063موقوفا) ،وتشكلت على الفور
لجنة تحقٌق حكومٌة بتكلٌف مباشر من الرئٌس ،اجتمعت مع وجهاء بانٌاس ،وانتشر بموجب ذلك الجٌش فً أحٌاء البٌضا كافة ،لمنع تسلل
العصابة المسلحة ،واإلفراج عن الموقوفٌن( تلفزٌون 30 BBCنٌسان/أبرٌل  -1333سماع مباشر) حول مجرٌات أحداث بانٌاس بعد عملٌة
المجموعة المسلحة .قارن مع بٌان منظمات حقوق اإلنسان فً سورٌة(  6منظمات)  -بٌان عن أحداث العنف الدامٌة فً مدٌنة بانٌاس الساحلٌة.
أما عدد الذٌن أفرج عنهم ٌوم  34نٌسان/أبرٌل  1333فقد بلغ  -وفق شهادة الشٌخ أنس عٌروط  -ما بٌن(  )333-633موقوف ،بٌنما بقً
معتقلون أقل من ذلك العدد ،وفق شهادة الشٌخ ( .حدٌث الشٌخ أنس عٌروط إلى نشرة أخبار الجزٌرة فً الساعة الثامنة من مساء ٌوم 36
نٌسان/أبرٌل  .) 1333أما مواقع (ٌوتٌوب) فقد نشرت فلم فٌدٌو قصٌرا ..بٌنما تظاهرت بانٌاس بعد االتفاق على دخول الجٌش إلى بانٌاس ،لمنع
تسلل" العصابة" مقابل عدم التدخل فً حٌاة األهلٌن ،وهتفت بشعارات "ال إخوان وال سلفٌة ،نحنا بدنا حرٌة" .وتكررت مثل هذه الشعارات فً
الكسوة ،فً رٌف دمشق والزبدانً ،والتل وحمص كشعار موحد لمواجهة استراتٌجٌة إخماد التحركات الشعبٌة وفق محور سلفٌة وإخوان/سلطة
و" قوى تقدمٌة".
51
ٌالهّالع ػٍ ٝرظب٘شح عجٍخ ارجغ اٌشاثو اٌزبٌhttp://www.youtube.com/watch?v=8tC8ml_LHeg :ٟ
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لممحتجيف بأف يدلوا بمطالبيـ مف شرفتيا أماـ الجميور المحتشد ،صورة أخرى سػتدخؿ خطوط"
تسمح
ّ

التوتر العالي".

قوات
التقى الرئيس مع وجياء بانياس ،وتفاىـ معيـ عمى اإلفراج عف المعتقميف في المدينة ،و ْ
سحب ّ
مجموعات مسمّ ٍ
ٍ
حة ت ْذكي نار
األمف مف المدينة ،ودخوؿ الجيش إلييا لحفظ النظاـ ،والحيمولة دوف دخوؿ
الفتنة الطائفية ( .)52في  16نيساف/أبريؿ ظير شريط فيديو يظير رجاؿ ٍ
شبيحة" في البيضا في
أمف و" ّ
بانياس يدعسوف بأقداميـ أجساد موقوفيف مبطوحيف عمى األرض وموثَقي األيدي

(.)53

ودار تجاذب حوؿ

(،)54
بأف الفْمـ حقيقي ،وأنيـ يعرفوف مف قاـ بذلؾ مف
صحتو مف زيفو
الشريط ومدى ّ
صرح ّ
لكف البياسي ّ

سرب الفْمـ تحت التعذيب
س ّكاف القرى"
ّ
ثـ اعتقؿ .ليدور جد ٌؿ حوؿ موت البياسي الذي ّ
العموية" المجاورةّ ،
()55
ردة ٍ
المحتج لما حممتو مف إيحاءات رمزية
نفسيةً غاضبةً في الشارع
ولقد استثارت حادثة" البيضا" ّ
ّ
فعؿ ّ

عية االنتقاـ منو ،لدى
اىية" ّ
مشيطنةً" لرجؿ األمفّ ،
اميةً"" ْ
ضده وشر ّ
وعززت شعور" الكر ّ
كرست صورةً "إجر ّ
ّ
ٍ
تعرض ليا شباب" البيضا".
شباب وجدوا أنيـ قد يواجيوف اإلىانة والمخاطر نفسيا التي ّ

السنية ومحيطيا؛ ورداً عمى
العموية في بانياس ،وبيف بانياس
السنية واألحياء
توتّرت العالقة بيف األحياء
ّ
ّ
ّ
ٍ
"عصابات مسمّحة" في بانياس ( ،)56طمب منو الشيخ عيروط في 19
مزاعـ وزير الداخمية بوجود
ٍ
أسمحة في القرداحة .وبيذا الشكؿ كانت ىستيريا الخطاب الطائفي قد
نيساف/أبريؿ 2011أف يعترؼ بوجود

()57
العموية،
جنود" ،وىو ينتمي إلى الطائفة
أخذت مداىا  .وفي سياؽ ىذا التسعير الطائفي قُتؿ "نضاؿ ّ
ّ

52

 اٌغض٠شح ٔذ :رظب٘شاد ثبٌغ٠ٛذاء ٚاٌغ١ؼ ثجبٔ١بطhttp://aljazeera.net/NR/exeres/7081A3E6-FA57-48AE- .1333 – 4- 36 ،B2A9-123D4504CF42.htm
53
  http://www.youtube.com/watch?v=wGLMX-DicHY&feature=relatedلمشاهدة فٌدٌو قرٌة البٌضا ،اتبع الرابط التالً:.http://www.youtube.com/watch?v=PVPDZji4-f4&skipcontrinter=1
54
ادعت مصادر إعالمٌة قرٌبة من السلطة ،أن الشرٌط مزور عن حادثة وقعت فً شمال العراق ،لٌظهر أحد الشباب الذٌن تعرضوا للضرب
واإلهانة ،فً مقطع ٌإكد أنه حصل فً قرٌة البٌضا(لمشاهدة شهادة الشاب أحمد البٌاسً من قرٌة البٌضا :اتبع الرابط التالً:
 http://www.youtube.com/watch?v=lKRwjIsj5pg&feature=relatedوبٔذ ػبئٍخ اٌج١بعِ ٟؾزٙشح ف ٟاٌّذٕ٠خ ثٛففٙب إؽذ ٜأثشص
اٌؼبئالد اٌز ٟرم َٛػاللبد "صثبئٕ١خ" ل٠ٛخ عذا ث ٓ١ػّ١ذ٘ب ٚثٔ ٓ١بئت اٌشئ١ظ اٌغٛس ٞاٌغبثك ػجذ اٌؾٍ ُ١خ ّذاَٚ .وبْ ػّ١ذ٘ب" سعً" خ ّذاَ فٟ
اٌّذٕ٠خٌ ،ىٓ ٌ١ظ ٕ٘بن أ ّ
ِمٕغ ،ػٍ ٝػاللخ خذاَ ثأ ٞؽٟء عش ٜف ٟثبٔ١بط.
 ٞدًٌٍ ١
ٍ
55
نشرت وسائل إعالم كالجزٌرة والعربٌة فً فترة الحقة خبرا عن ناشط؛ تدعً أنه تعرض للتعذٌب فً إدارة أمن الدولة فً كفر سوسة ،مع
احتمال وفاته تحت التعذٌب .فٌنشر التلفزٌون السوري مقطعا ٌظهر البٌاسً ٌقول :إنه ال صحة لألنباء التً عرضتها القنوات.
http://www.youtube.com/watch?v=lKRwjIsj5pg&feature=related
 56وبْ ٚص٠ش اٌذاخٍ١خ ،فِ ٟؼشك رجش٠شٖ ٌٍخطٛاد اٌز ٟارخزرٙب اٌغٍطبد ف ٟؽّـ ،لذ أؽبس إٌّ ٝ
أْ "مجرٌات األحداث األخٌرة كشفت أن ما
شهدته أكثر من محافظة سورٌة من قتل لعناصر الجٌش والشرطة والمدنٌٌن ،واالعتداء على الممتلكات العامة وقطع الطرقات العامة والدولٌة،
إنما هو تمرد مسلح تقوم به مجموعات مسلحة لتنظٌمات سلفٌة ،وال سٌما فً مدٌنتً حمص وبانٌاس" .قارن مع الجزٌرة نت" :قتلى بحمص
وسورٌة تتهم سلفٌٌن" http://www.aljazeera.net/NR/exeres/61DDFD7B-C501-4D66-AE41- 1333 -4- 36
7DBE218E8CBA.htm
57
حذر عٌروط فً خطبته فً  36نٌسان/أبرٌل  1333من استبدال قانون مكافحة اإلرهاب بقانون رفع الطوارئ .ورفعت فً التظاهرة الفتات":
الشعب ٌرٌد إسقاط النظام "و" ارحل "ٚ ،ؽشؿ ػٍ ٝأْ ٠زوش ف ٟوٍّزٗ ِجذأ اٌغٍّ١خ ف ٟاٌزظب٘ش ٘ٚذف اٌؾش٠خ .اتبع الرابط التالً:
http://www.youtube.com/watch?v=tBsyOQJNOiY
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ومثّؿ بجثتو في  12نيساف/أبريؿ  ،)58(2011وىو متعامؿ مع تجارة الخضار" في سوؽ بانياس لمجممة
=يعد مركز "بورصة" الخضروات الشتوية المحمية وخصوصاً البندورة ،عمى المستوى
(سوؽ الياؿ) ،الذي
ّ
مقدسات النظاـ ،ألنو قد
يمسوا ّ
الوطني .وفي يوـ" الجمعة العظيمة" طمب الشيخ عيروط مف المتظاىريف أالّ ّ

"الصوفي-" ،
الكرسي ( ،)59فزاد الشيخ ،ذو التكويف
يرد عمى تمزيؽ صور بشار األسد بتمزيؽ صور آية
ّ
ّ
ّ
صب الزيت عمى النار.
يدر  -مف
درى أـ لـ ْ
ّ

اضطرابات حمص والرستن
محددة ىنا في
قابمية االحتجاج" ،لكف ساىمت عوامؿ ّ
كانت حمص تتميز ،مثؿ سائر المدف السورية ،بػ" ّ

القابمية -لـ تكف قائمةً في مدينتيف مميونيتيف مثؿ :دمشؽ وحمب ،وبالتالي في تسريع انخراطيا
استثارة ىذه
ّ
وتتحدد ىذه العوامؿ المتضافرة بما يمي:
في حركة االحتجاجات؛
ّ

المموحية
مبررات اعتقاليا ،شرؼ العائمة
ّ
ّ
األول ،قضية "ط ّؿ الممّوحي"؛ التي أصابت الرواية الرسمية عف ّ

وتحولت إلى "عنواف" عند الناشطيف
الحمصية وكرامتيا في الصميـ ،ومف خالليا كرامة المدينة (،)60
ّ
ّ
كمدو ٍ
ٍ
بشكؿ معقٍّد .وأُنشئت صفحة عمى الفيسبوؾ،
قضيتيا –ٍ ضمناً – قضيةَ " مدينة"
نة" ( ،)61وغدت
ّ
انخرطت في نقؿ المشيد االحتجاجي والدعوة إلى التظاىر باسميا ( .)62كما طالب العديد مف التظاىرات

النسائية في مدينة حمص ،باإلفراج عنيا واالعتذار ألىالي المدينة
58

(.)63

 فً  1333 – 4 – 13قتل نضال جنود وعرضت صور لقاتلٌه وللتمثٌل الذي لحق بجثته.ٚ ،http://www.youtube.com/watch?v=JvLMQn0B5c8&feature=relatedثضذ لٕبح " اٌذٔ١ب" ِمبثٍخ ِغ ِٓ ٠ضػُ أٔٗ فذ٠مٗ.
ارجغ اٌشاثو  .http://www.youtube.com/watch?v=-jK5sfNddW8&feature=relatedفً  1333 – 6 – 16بث التلفزٌون السوري
قارن مع الرابط:
اعترافات قتلة نضال جنود وهم األشخاص أنفسهم الذٌن ظهروا فً الصور،
http://www.youtube.com/watch?v=NzZ_37qWjPs&feature=related&skipcontrinter=1
59
خطبة أنس عٌروط فً  4 – 11فً الجمعة العظٌمة ،الرابطhttp://www.youtube.com/watch?v=WGASp9st4Js:
60
اعتقلت الصبٌة الملوحً بسبب كتاباتها الجرٌئة كما ٌقول األهالً ،وخصوصا مقالتها " رسالة إلى رئٌس الجمهورٌة" .فً حٌن أوردت وزارة
الخارجٌة بٌانا شرحت فٌه تفاصٌل قضٌتها ،بعد اتهامها بالتجسس لصالح السفارة األمٌركٌة فً القاهرة؛ وساقت فً رواٌتها ،تفاصٌل عالقة
جنسٌة أقامتها طل الملوحً مع ضابط نمساوي وهً فً عمر الخامسة عشرة ،ثم قام بتجنٌدها فً القاهرة وتصوٌرها ،البتزازها من أجل تقدٌم
معلومات عن ضباط أمن سورٌٌن فً القاهرة  -تسببت فً شلل أحدهم خالل عملٌة استهدافه من قبل أحد الملحقات بالسفارة األمٌركٌة فً
القاهرة .لالطالع على السرد الرسمً لقضٌة طل الملوحً ،نشرت الوطن السورٌة جانبا من اعترافاتها أمام قضاة محكمة أمن الدولة بتارٌخ -13
1333-1
http://www.alwatan.sy/dindex.php?idn=96357
61
وبٔذ هً اٌٍّٛؽ ٟػٕٛاْ رظب٘شح" عّؼخ اٌؼ ّضح" ف 16 ٟآراسِ/بسط  ،1333اٌز ٟطالبت بطل الملوحً ونددت بحزب هللا٘ٚ ،زفذ ثـ" "بدنا طل
ٌا نصر هللا خد كالبك وارحل عنا" .قارن مع الرابط:
"ٚ
الملوحً ,بدنا طل الملوحً"،
http://www.youtube.com/watch?v=7oO8E-MxoaI
http://www.youtube.com/watch?v=7oO8E-Mxoa
62
ثٍغ ػذد اٌّؾزشو ٓ١ف ٟففؾخ " وٍٕب هً اٌٍّٛؽِ "ٟب ٠مبسة  36أٌف ِؾزشنٌّٚ ،ؾب٘ذح اٌقفؾخ ارجغ اٌشاثو اٌزبٌ:ٟ
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الممبرؿ
الثاني ،ممارسات المحافظ ،الذي كثّؼ في سموكو التسمطي المفرط ،ديناميات النظاـ التسمطي ْ

ٍ
"المولبي"
جسـ صورة التحالؼ
برمتيا -بصو ٍرة
مجسمة؛ إذ ّ
ّ
(نسبة إلى ليبرالية=الحرية السياسية واالقتصادية) ّ
ّ
بيف البيروقراطية وشريحة رجاؿ األعماؿ الجدد ،التي جرت عممية إعادة تشكيميا في صورة ما اصطمحنا

عمى تسميتو بػ" المئة الكبار" ،ومحاولة استمالؾ " منطقة البساتيف"  -أخصب أراضي حمص الزراعية -
لصالح استثمارات رجاؿ األعماؿ الجدد" ( .)64وقد طالبت تظاىرات حمص منذ بداياتيا بعزؿ المحافظ؛
وحممت بعض التظاىرات شعار" :الشعب يريد إسقاط المحافظ" ،وترتّب عمى ذلؾ إقالتو ()65في  7نيساف
/أبريؿ .2011
األمنية عمى المطموبيف في الربع األخير مف العاـ  ،2010التي طالت بعض وجياء
الثالث ،آثار الحممة
ّ
ٍ
بدوي ٍة ،والتضييقات
عدد كبير مف س ّكانيا مف
العشائر البدوية ،وعائالت األحياء الطرفية التي ينحدر ٌ
أصوؿ ّ
التي قامت بيا السمطات عمى عممية تيريب المازوت ،والتي كانت تش ّكؿ المصدر الوحيد لدخؿ المئات مف

عوية -لمعمؿ في
اضطر بعض شيوخ العشائر
العائالت .وقد
الحمصية -وىـ جميعاً مف العشائر الر ّ
ّ
ّ
عوي ،وارتفاع كمفة تربية الرأس الواحد مف الغنـ ،وتناقص ثروات
التيريب ،بسبب تدىور نمط اإلنتاج الر ّ

المرّبيف مف نحو خمسة إلى ستة آالؼ رأس غنـ إلى نحو ألؼ رأس فقط ،بحيث تقمّص حجـ الثروة
الحيوانية إلى نحو  %20مف حجميا السابؽ ،وتحوؿ المفمسوف منيـ إلى" ر ٍ
عاة" أو إلى مياجريف إلى
ّ
أطراؼ األحياء العشوائية في مدينة حمص ( ،)66التي تترّكز في أربع مناطؽ عقارية مف بينيا دير بعمبة ،و
يمتد مف شرقيا إلى الجنوب وحتى
بابا عمرو ،وتش ّكؿ محيطاً طرفياً يبدأ مف الشماؿ الشرقي لممدينة ثـ ّ
تمتد اسفينياً في محيط األحياء الداخمية كأحياء :الشماس وكرـ الزيتوف
الجنوب الشرقي ،وأجزاء صغيرة منو ّ
والسبيؿ والمياجريف.

https://www.facebook.com/pages/%D9%83%D9%84%D9%86%D8%A7-%D8%B7%D9%84%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%88%D8%AD%D9%8A-We-are-TALL/187557447941922?ref=ts
63
ٌّؾب٘ذح اٌزظب٘شح إٌغبئ١خ ف ٟعبؽخ اٌغبػخ اٌمذّ٠خ ٚاٌز ٟهبٌجذ ثبإلفشاط ػٓ هً اٌٍّٛؽ ٟثزبس٠خ  1333-4 – 3ارجغ اٌشاثو اٌزبٌ:ٟ
https://www.youtube.com/watch?v=eqt3DS4NzNM&feature=player_embedded
64
أسك صساػٍ ١خ فِٕ ٟطمخ" اٌغبسد١ٕ٠ب"ٚ ،ث١ؼذ اٌؾمّخ اٌٛاؽذح ِٓ اٌّؾشٚع ثّئخ ٍِ١ٌ ْٛ١شح عٛس٠خ( 1
ثٕ ٟف ٟإهبس ٘زٖ اٌؾشاوخ ثشعبْ ػٍٝ
ٍ
رط٠ٛش" أخش ٜرم َٛعلى تحوٌل بساتٌن غربً حمص من المٌماس إلى طرٌق طرابلس  -وهً من أجود
ٍِ ْٛ١دٚالس) ،وّب ٚمؼذ خطخ"
ٍ
األراضً الزراعٌة المروٌة فً حمص وسورٌا قاطبة ،ومن أجمل الفضاءات البٌئٌة التراثٌة  -إلى منطقة عقارٌة فاخرة ،و توجٌه إغالق كل من
مصفاة حمص ومعمل األسمدة الستمالك أراضٌهما لصالح الشركات الخلٌجٌة .وكان ما ٌداعب خٌاله هو تحوٌل مدٌنة تدمر إلى ما هو أشبه
بمقمرة كبرى ،على غرار "الس فٌغاس" ،وكان هذا النموذج رائده األعلى فً حدٌثه الٌومً عن استثمار تدمر .من حوارات الباحث مع عدة
شخصٌات مختصة ،كان منها الدكتور زهٌر جبور عمٌد كلٌة الهندسة المعمارٌة بجامعة البعث" حمص" فً كانون األول/دٌسمبر ،1333
وحسنً العظمة فً مراسلة فً  13تموزٌ/ولٌو 1333
65
ِٛلغ د ٞثشط (اٌغٛسhttp://www.dp-news.com/pages/opinion.aspx?opinionsubjectid=192 ،)ٞ
66
الوطن(السورية) ،ؽ١ش عبء ف ٟاٌغش٠ذح ف" :1333/0/34 ٟشٌوخ عشائر فً حمص :تهمٌش الحكومة للبدو أضعف العالقات العشائرٌة،
تلخٌص ما دار فً االجتماع بٌن رإساء عشائر البدو فً حمص والمحافظ الجدٌد غسان عبد العال".
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وفي البداية برز دور بعض النشطاء الديمقراطييف
المسيسيف مف الفئات الوسطى ،في جعؿ حمص بؤرةً
ّ

()67
بحي الخالدية الذي خرجت منو
البداية
في
ال
متمث
محيطيا
كاف
التي
و
،
لحركة االحتجاجات منذ اندالعيا
ً
ّ
العزة" في 18
أولى التظاىرات عندما تجمع نحو مئتي شخص أماـ مسجد خالد بف الوليد في "جمعة ّ

لتتفجر بعدىا ش اررة االحتجاجات مف أىالي المدينة في حي البياضة ( ،)68والتي
مارس/آذار 2011؛
ّ
الحي أثناء قياميا
قوات األمف تفريقيا ،واستيدفت إحدى الفتيات عمى إحدى شرفات المنازؿ في
حاولت ّ
ّ
()69
ىبة أحياء تير ،ومعمة ،وبابا عمرو .وانتقمت إلى الخالدية.
بتصوير التظاىرة .عقب ذلؾ حصمت ّ

ممتيب" ٍ
ٍ
ٍ
قابؿ لممفاجآت؛ لـ يكف ىذه الفئات ،بؿ انخراط أحياء بعيدة
بشكؿ"
لكف ما جعؿ نقطة الزيت تنداح
حي الخالدية في الجية الشمالية مف حمص وشارع
نسبياً عف تمؾ األحياء في حركة التظاىرات ،منيا ّ
ٍ
إشكاؿ ذي بعد طائفي – ربما بسبب القرب
القاىرة .وترافؽ دخوؿ ىذه المناطؽ عمى خط االحتجاجات ،مع
حي الخالدية وشارع القاىرة ،الذي يفضي إلى أحياء مثؿ الزىرة والنزىة والحضارة
والتماس الجغرافي  -بيف ّ
أغمبية عموية ومرشدية.
التي تقطنيا
ّ
وتضافر توتّر الوضع مع مزج شعارات إسقاط النظاـ ،بشعار ٍ
ات استيدفت الرئيس وعائمتو بشتائـ" سوقية"
ٍ
الشبيحة عمى مسجد النور في الخالدية-
مف جية ،وبروز شعارات طائفية في الخالدية ،ظيرت عقب ىجوـ ّ
الذي كاف المتظاىروف يتجمعوف فيو عادة لالنطالؽ في التظاىرة -ومقتؿ أحد وجياء العشائر البدوية .فقد

ارتفع ىتاؼ ":بدنا نحكي عالمكشوؼ ،عمويةّ ما بدنا نشوؼ" جنباً إلى ٍ
جنب مع شعارات ":بالروح بالدـ
نفديؾ يادرعا" و" الشعب يريد إسقاط النظاـ" .و" ياحمص ياحيؼ ،شعبؾ واقؼ عالرصيؼ" ( .)70وجاءت
سني المذىب) وولديو وابف شقيقو والتمثيؿ بجثثيـ ( ،)71وتزامف
قضية اغتياؿ العميد عبدو خضر التالوي ( ّ
67

وبْ ِٓ أثشص ِٓ اػزمً ِِٕ ،ُٙؾّذ ٔغبر ٟه١بسحِ ٛ٘ٚ ،ذسط ٌغخ ػشث١خ ِزمبػذٚ ،ؽبًِ ٚعبَ ؽشة رؾش ٓ٠اٌزؾش٠ش٠خ(ٚ ،)3600ػنٛ
عبثك ف ٟؽضة اٌؼّبي اٌضٛس ،ٞصُ ٔبؽو ف ٟاٌٍغبْ اٌذّ٠مشاه١خ اٌغذ٠ذح اٌز ٟرؾشوذ خالي فزشح ( ِٓ )1333-1333أعً رؾم١ك اإلفالؽبد
اٌغ١بع١خ.
68
خالي األعجٛع األٚي ِٓ االؽزغبعبد ،خشعذ رظب٘شح ف ٟؽ ٟاٌج١بمخ اٌزٕ٠ ٞؾذس ِؼظُ عىبٔٗ ِٓ أفٛي ثذ٠ٚخ ،رأصشٚا ثبٌؾٍّخ األِٕ١خ لجً
االؽزغبعبد.
69
ؽبٌٚذ اٌغٍطبد األِٕ١خ -ثزٛع ِٓ ٗ١اٌّؾبفظ اٌغبثك "إ٠بد غضاي" -اؽزٛاء اٌّٛلف ِٓ خالي ِؾبٌٚخ إلبِخ ث١ذ ػضاء؛ ٠ؾنشٖ اٌمبدح األِْٕٛ١
ٚاٌّؾبفظ٠ ،ى ْٛرّ١ٙذا إلٔزبط رغ٠ٛخ " د٠خ"ٌ ،ىٓ ٚعٙبء اٌؾ ٟر ٞٚاألفٛي اٌجذ٠ٚخ؛ لبِٛا ثزٕى١ظ اٌ ُؼمًُ ،ف ٟإؽبسح إٌ ٝسفل ٘زا اٌّغؼ.ٝ
رغزٕذ ٘زٖ اٌّؼٍِٛبد إٌ ٝؽٙبداد ِ١ذأ١خ أعشا٘ب فش٠ك اٌجؾش ف ٟاٌّشوض.
70
ردد شعار" بدنا نحكً عالمكشوف" مرة واحدة فقط من قائد مجموعات الهتافات ثم جرى االنتقال إلى هتاف آخر ،من هتاف آخر .لالطالع على
الشرٌط راجع الرابط:
 http://www.youtube.com/watch?v=BpuW Vn-o3O8ف ٟاٌفزشح ٔفغٙب ٚصػذ ِٕؾٛساد فِٕ ٟبهك أخش ،ٜوبْ  -فّ١ب عغً ِٕٙب
– ِٕؾٛسٌ؛ ُّ ٚصع ف ٟؽ ّ ٟرِٛب اٌّغ١ؾ ٟف ٟدِؾكٚٚ ،سد ف ٗ١ؽؼبس " :علوي على التابوت ،ومسٌحً على بٌروت" ( محادثات أجراها حمزة
مصطفى مع شباب قرإوا المنشور) .فً الوقت نفسه ،ارتفعت وتٌرة شعارات أهل برزة البلد األصلٌٌن ضد الوافدٌن ،وتشكلت  -على ما ٌبدو-
مجموعات صغٌرة من الفتٌان؛ سجل من إحداها ،تالوة القرآن فً الصباح الباكر ،أمام منزل إحدى العائالت التً تنتمً إلى الطائفة المرشدٌة،
فً جوار حً برزة البلد ،مما دفع هذه العائلة إلى الهجرة من الحً( محادثة أجراها الباحث فً  33نٌسان/أبرٌل مع العائلة المذكورة).
71
اٌٛهٓ( اٌغٛس٠خ) ،1333/4/ 36 ،أظش ِٛلغ عش٠ذح اٌٛهٓ االٌىزش ٟٔٚػٍ ٝاٌشاثو:
http://alwatan.sy/newsd.php?idn=99683
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ذلؾ في اليوـ نفسو مع اغتياؿ الرائد إياد حرفوش (عموي) ،والعقيد معيف محالّ (عموي) مف قبؿ " مجموعات

ٍ
مسمّحة" بحسب الرواية الرسمية ( ،)72لتفضي إلى
استقطابات واحتقاف طائفي في األحياء المختمطة مذىبياً

(الحميدية ،الوعر) ،وأحياء التماس (الخالدية – حي الزىرة) .وتزامف ذلؾ مع رو ٍ
اية رسمية بوجود القتمة في

إطار جماعات سمفية ،تظاىرت في حمص قبيؿ عممية نفّذىا الجيش في باب السباع في  18نيساف/أبريؿ
 ،2011بعد تظاىر ٍ
ات كبي ٍرة شيدتيا المنطقة.
حي الزىرة والنزىة،
خالؿ ىذه المرحمة ،برز االحتقاف الطائفي الذي أخذ شكؿ تضامنية طائفية ،سواء في ّ
أو في أحياء حمص التقميدية :باب السباع ،باب الدريب مع الخالدية .لكف ما برز عمى السطح لـ يكف
ٍ
كمشكمة
سوى شكؿ الوعي المقموب بمشكمة الخراب االقتصادي "الفعمية" التي عانت منيا تمؾ األحياء،
كوعي ز ٍ
ٍ
ائؼ بالواقع.
طائفية .ويساوي الوعي المقموب األيديولوجيا
ٍ
ٍ
قسـ ٍ
فيةُ -التي تتّسـ بانحدار ٍ
ميـ مف س ّكانيا مف أ ٍ
متعددةً بحكـ
صوؿ
كانت
بدويةّ -
األحياء الحمصيةُ الطر ّ
ُ

تشكيؿ بادية حمص الكبيرة ،أحد أىـ مصادر اليجرة الداخمية إلى المدينة ،ومف أكثر األحياء انخراطاً في
تضررت ىذه األحياء الطرفية جميعاً ،بحممة المداىمة التي نفّذتيا الحكومة في
حركة االحتجاجات .ولقد
ّ

األوؿ/أكتوبر  ،2010سواء أكاف ذلؾ مف ناحية عدد الموقوفيف منيا ،أـ مف ناحية تقمّص مواردىا
تشريف ّ
()73
ٍ
ٍ
بدو
الذي
"
عمرو
بابا
"
حي
األحياء،
تمؾ
أبرز
مف
و
.
الناتجة مف التيريب
تطور مف قرية صغيرة يقطنيا ٌ
ّ
ّ

ٍ
كثيؼ سكانياً ممتص ٍ
ؽ بالمدينة ،وىو
حي
ّ
مستقروف ،ينتمي معظميـ إلى عشيرة" المشاىدة" (العقيدات) ،إلى ّ
مف األحياء التي انخرطت في حركة االحتجاجات ،وش ّكمت وقوداً أساسياً ليا.

في  18نيساف/أبريؿ  2011سمّمت سمطات األمف جثماف الشيخ بدر أبي موسىأحد زعماء عشيرة الفواعرة

ٍ
صاخبة،
في حمص ،الذي اعتقؿ قبؿ أسبوع ،إلى ذويو لدفنيا .وثار شباب الفواعرة ،وانطمقوا في تظاىرات
تضامنت معيا الغالبية البدوية في األحياء الحمصية األخرى ،وىتفت بشعارات ":زنقة زنقة ،دار دار ،بدنا
نطيح بيؾ يابشار" ( .،)74و لـ تستطع القيادة التقميدية لمعشيرة ،ممثمةً في الشيخ فدعوس عضو مجمس
المؤيد لمحكومة ،أف تسيطر عمى الوضع ،فانخرط الشباب عمى نحو راديكالي غاضب ،مف حيث
ال ّشعب و ّ
72

http://alwatan.sy/newsd.php?idn=99683
73
ضٌقت الحكومة على مصدر دخل الكثٌر من العائالت المشتغلة بالتهرٌب ،دون أن تإمن لهم مصادر بدٌلة ،أو تساعدهم علٌها ..فقد كان معظم
عائالت حً بابا عمروٌ ،عٌش من عوائد التهرٌب  -خصوصا تهرٌب مادة المازوت ،إذ كان الحً المحطة األبرز؛ لتجمٌع مادة المازوت
المهربة ،وتعبئتها فً الصهارٌج .وكان" المهربون" الصغار -فً هذا الحً  -كالذباب" الصغٌر" المسكٌن ،فً شبكة" الذباب الكبٌر" .فقد كانوا
مإلفٌن من فئة راكبً الدراجات النارٌة ،التً تحمل خزانات صغٌرة على شكل برامٌل ٌتسع الواحد منها لـ( )133لتر لملء صهارٌج التهرٌب.
74
ٌّؾب٘ذح اٌزظب٘شح ارجغ اٌشاثو اٌزبٌ:ٟ
http://www.youtube.com/watch?v=FsRjerD9590
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الكثافة والشدة ،في حركة االحتجاجات .وانتيز القطب العشائري المعارض  -في إعالف دمشؽ  -ىذه
األوؿ مف أيار/مايوِ بػ" جمعة العشائر" ،إلدماج العشائر في
الحادثة وما نتج منيا ،في تسمية جمعة ّ
أف مف شارؾ فييا مف العشائر ،كانوا أساساً شباباً مف البقارة في دير الزور ،بقيادة الشيخ
الحركة .غير ّ
فيصؿ البشير ،والعقيدات في دير الزور والبوكماؿ خصوصاً بقيادة ٍ
عدد مف عائمة الدندؿ التي تنحصر فييا
مقدمتيـ الشيخ الشاب أمير مشرؼ الدندؿ ،وجاءت مساىمة العقيدات في حمص
رئاسة العقيدات ،وفي ّ
حي بابا عمرو .وفي "جمعة العشائر" ىذه رفعت
عبر فرعيـ
ّ
القوي" المشاىدة" الذي يقطف معظـ أفراده في ّ
عشيرة الفواعرة في حمص ،ىتافات" فزعة" " العشاير" و" بالد القبايؿ" لدرعا" ،جنباً إلى جنب ىتافات لػ"
ويرددىا خمفو
وطنا الغالي" و" الحرّية" و" الشيداء" في شكؿ
"شدية" أو "عراضة" ينشدىا أحد المنشديفّ ،
ّ

المتظاىروف ( ،)75وشعار" عمجنة رايحيف ،شيداء بالمالييف" (.)76

ّأدى موت الشيخ الحمود في ىذا السياؽ إلى اندالع اضطر ٍ
حاد ٍة في  18نيساف/أبريؿ  2011بيف
ابات ّ
ّ

جماعتو والسمطات استشيد فييا  14شخصاً وأصيب أكثر مف  50آخريف ( .)77وكانت األحداث قد اندلعت

قبؿ ذلؾ في  15نيساف/أبريؿ  2011في الرستف وتمبيسة الواقعتيف عمى الطريؽ الدولي بيف حمص وحماة،
المحتجوف تمثاؿ الرئيس الراحؿ حافظ األسد في مشيد احتفالي ( ،)78طغت عميو ىتافات" الشعب
وحرؽ
ّ

موحيا اهلل"
السوري واحد واحد"" قولوا اهلل قولوا اهلل ،شعب الرستف
ّ

()79

المحتجوف بالتمثيؿ بالتمثاؿ وكأنو
وقاـ
ّ

حية ،وفي إطار دينامية " التشفّي" ُنقؿ رأسو في موكب احتفالي انتصاري إلى تمبيسة) .)80وفي 18
جثّة ّ
نيساف/أبريؿ سقط أربعة قتمى في بمدة تمبيسة التي يػتألؼ أغمب سكانيا مف الفواعرة ،و الواقعة شماؿ

حمص عمى طوؿ الطريؽ الدولي حمص-حماة) ،(81وتعد" تمبيسة" نموذجاً لممدف الصغيرة ،إذ يبمغ عدد
سكانيا  35501نسمة ،لكنيا مع قراىا تبمغ  73526نسمةً .واتيمت السمطات أىؿ تمبيسة بقطع الطريؽ

ٍ
ساعات طويمة ،واالعتداء عمى مخافر الشرطة التي كاف لدييا أوامر صارمة بعدـ التعرض
الدولية

ٌالهّالع ػٍ ٝاٌٙزبفبد ارجغ اٌشاثو:
http://www.youtube.com/watch?v=Vw9NhZ7MRu0
76
ٌالهّالع ػٍ٘ ٝزٖ اٌٙزبفبد ارجغ اٌشاثو اٌزبٌ:ٟ
http://www.youtube.com/watch?v=tCfIVkRpjO0&NR=1
77
،1333-4- 33
ِمزً  34ؽخقب ف ٟاؽزجبوبد ث ٓ١اٌّؾزغّ ٚ ٓ١ل ّٛاد األِٓ ف ٟؽّـ اٌغٛس٠خ،
 سٚع١ب اٌ،َٛ١http://arabic.rt.com/news_all_news/news/67814
78
ٌالهالع ػٍ ٝاٌّؾٙذ ،أظش اٌشاثوhttp://www.youtube.com/watch?v=qEQX6NfYDkA :
79
ٌالهالع ػٍ ٝاٌّؾٙذ ،أظش اٌشاثوhttp://www.youtube.com/watch?v=ms4ENICCCJc&feature=related :
80
ٌالهالع ػٍ ٝاٌّؾٙذ ،أظش اٌشاثوhttp://www.youtube.com/watch?v=XSW4BVAf7BE&feature=related :
81
 اٌغض٠شح ٔذ 34 :لز١ال ف ٟرظب٘شاد ؽّـhttp://aljazeera.net/NR/exeres/0D105921-2811-4DE1-9046- ،1333 -4 -33 ،BB69008A9CFE.htm
75
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تدخؿ الجيش ( .)82وفي ىذا اليوـ اعتصـ اآلالؼ في مدينة حمص لممطالبة
مما استدعى ّ
لممتظاىريفّ ،
()83
تدخمت
بإسقاط النظاـ عقب تشييع الشيداء  .لكف االعتصاـ لـ يستمر ،ففي فجر ّ 2011 – 4 – 19

مما ّأدى إلى مقتؿ أربعة أشخاص ( .)84وسادت
لفض اعتصاـ آالؼ
ّ
قوات األمف ّ
المحتجيف في حمصّ ،
ّ
وجو االتّياـ إلى
فوضى اشتباكات سقط فييا عشرات مف المتظاىريف ورجاؿ الجيش ورجاؿ األمف و ّ

ٍ
ٍ
ٍ
ٍ
ٍ
الميربيف،
فعومت قضايا المتظاىريف في قضايا
ّ
مجموعات سمفية متطرفة تعمؿ عمى تشكيؿ إمارة إسالميةّ ،
()85
ٍ
أما الالذقية فكانت تغمي لكف لـ يتحرؾ فييا شيء خالؿ ىذه الفترة
وخمطت األوراؽ بشكؿ دراماتيكي ّ .

(.)86

"ثورة درعا" :الشباب الراديكالي من الصياصنة إلى رزق اهلل أبازيد

في  14نيساف/أبريؿ  2011اجتمع الرئيس إلى وفد وجياء درعا ،واتّفؽ عمى انسحاب القوى األمنية مف
تجدد الصداـ بينيا وبيف المتظاىريف ،مقابؿ تعيّد الوجياء بتيدئة األىالي ،وتنظيـ
مدف درعا لمحيمولة دوف ّ

األمف الذاتي .ورفعت الحواجز األمنية بالفعؿ في اليوـ نفسو ( .)87أشاد رئيس الوفد الشيخ الصياصنة إثر

ألف المطالب قد استجيب ليا"
المقاء بػ" رحابة صدر الرئيس" ،ودعا الجميع إلى التوقّؼ عف التظاىرّ " ،

()88
الشابة التي أنتجتيا سيرورة األحداث ،وغدت أكثر ارديكاليةً ،وحاولت
الميدانية
أف بعض القيادات
ّ
ّ
 .غير ّ

82

،1333-4-33

 د ٞثشط :اٌّؼٍُ :اإلفالػ لبئُ ِٚغزّش ٚاٌزخش٠ت ال ّ٠ىٓ اٌغىٛد ػٕٗ،news.com/pages/detail.aspx?articleid=81147
83
 اٌغض٠شح ٔذ :اػزقبَ ف ٟؽّـ ٌٍّطبٌجخ ثئعمبه إٌظبَhttp://www.aljazeera.net/NR/exeres/70F40009- ،1333-4-33 ،34A5-4BCF-818E-A503F999DA7E.htm
84
 اٌغض٠شح ٔذ :لزٍ ٝف ٟؽّـ ٚعٛس٠خ رز ُٙعٍفhttp://www.aljazeera.net/NR/exeres/61DDFD7B-C501- ،1333-4-36 ،ٓ١١4D66-AE41-7DBE218E8CBA.htm
85
الجزٌرة نت :قتلى فً حمص وسورٌة تتهم سلفٌٌنhttp://www.aljazeera.net/NR/exeres/61DDFD7B-C501- ،1333 -4- 36 ،
 4D66-AE41-7DBE218E8CBA.htmسعبء عبٔب أ ٚاٌٛهٓ أ ٚرؾش ...ٓ٠إٌخ
86
فً  36نٌسان/أبرٌل حٌن خرجت الالذقٌة فً تظاهرتٌن كان الوضع هادئا ،ولم ٌتخلل ذلك سوى إطالق عٌارات نارٌة محدودة ،لكنها فً 11
نٌسان/أبرٌل  1333كانت هادئة وشبه خالٌة من الناس (تعميؽ فاتح جاموس :أحد منظمي التظاىرات ،أخبار الجزيرة ،الساعة الثامنة مف مساء
http://www.dp-

 15نيساف/أبريؿ  .)2011في يوـ الجمعة العظيمة(  22نيساف/أبريؿ  )2011كانت المدينة خاليةً مف التظاىرات والتجمعات – تقريباً  -باستثناء
ٍ
تجمعات ،يحتمؿ أنيا ألنصار السمطة أو قوى األمف السرية ،لكف الجو كاف متوت اًر وحذ اًر (.أكثـ نعيسة ،تعميؽ في نشرة أخبار الجزيرة ،الساعة

الثانية مف يوـ الجمعة  22نيساف/أبريؿ .)2011
87
الجزٌرة نت :تظاهرات فً السوٌداء والجٌش فً بانٌاسhttp://aljazeera.net/NR/exeres/7081A3E6-FA57- ،.1333 – 4- 36 ،
48AE-B2A9-123D4504CF42.htm
88
http://www.youtube.com/watch?v=TlLgMEDlt2w -
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ْثني الشيخ ووفد الوجياء عف مقابمة الرئيس كي ال يستغمّيا اإلعالـ في االلتفاؼ عمى المطالب (،)89
وتعرض الشيخ لتيمة"
عارضت نتائج المقاء ،واتّيمت الوفد بالتفريط فيػ" حقوؽ" درعا و" مطالبيا" ،بؿ
ّ

()90
شرٍخ حقيقي بينيـ وبيف الشيخ.
مما أحدث ّأوؿ ْ
الخيانة" ّ ،

أف الشباب تنادوا في
الشرخ تعبي اًر عف شرٍخ أوسع ىو الشرخ الجديد بيف الشباب والشيوخ .ويبدو ّ
كاف ىذا ْ
ٍ
مجموعة شبو
ىذه الظروؼ لتعبئة صفوفيـ ومحاولة التسمّح لقطع الطريؽ عمى" الصفقة" .ش ّكؿ ىؤالء نواة
عسكر ٍ
ية دفاعية بدائية وبسيطة بقيادة الشاب إبراىيـ المسالمة ( 23عاما) الذي وقع بعض أبناء عائمتو بيف

الموزعة عمى أحياء درعا البمد  -في البداية  -حراسة
ضحّية ومعتقؿ في األحداث .وتولّت ىذه المجموعة
ّ

ومسدسات وبنادؽ صيد وبنادؽ حربية مف نوع
العصي" و ببعض " بنادؽ البومبكشف
األحياء بػ"
ّ
ّ
لتضـ نحو  200شاب ( .)91كاف ىذا –حتى ذلؾ الحيف  -جزءاً مف االتّفاؽ
وتطور نشاطيا
كالشنكوؼ"،
ّ
ّ

في أف يتولّى وجياء درعا تنظيـ األمف الذاتي مادامت قوى األمف ستنسحب مف المدينة ( .)92لكف قيادة
الجماعة السمفية" السرورّية" في الخارج بقيادة الشيخ محمد سرور زيف العابديف أخذت تضغط عمى الشيخ
الميدئ" ،ودعوتو إلى تجذير موقفو،
لمتحوؿ عف موقفو"
الصياصنة ،وعف طريؽ أحد أقربائو المصيقيف بو،
ّ
ّ
أف الشيخ لـ يستجب ليذه الضغوطات (.)93
غير ّ

ٍ
حولت في ىذه
ويبدو ّ
أف المجموعة الشبابية الغاضبة عمى تسوية لـ تضع القتمة في ّ
السجف والمحاكـّ ،
مرجعيتيا الفتوية مف الشيخ الصياصنة إلى الشيخ رزؽ الذي أفتى " بإطالؽ النار عمى الجيش
المحظات،
ّ
()94
أف ىذه " الفتوى" التي ال توجد أي
واألمف"
(الشيخ رزؽ ىو رزؽ اهلل أبا زيد مفتي درعا) .ويبدو ّ
ٍ
ٍ
موثقة عنيا ،لكف يمكف توقّعيا ،قد صدرت في ضوء فيـ طريقة التفكير الفتوي السمفي ،عمى
معمومات

لحؽ الدفاع المشروع عف النفس .فمقد بات
أساس مفيوـ" دفع الصائل" ،وىو المفيوـ الفقيي الشرعي
ّ
٘زا ِب ّ٠ىٓ اعزٕزبعٗ ِٓ ِمبثٍخ اٌؾ١خ اٌق١بفٕخ ِغ اٌزٍفض ْٛ٠اٌغٛس ،ٞؽ١ش ٠زؾذس ّ
ٍِخـ اٌّمبثٍخ ،عن ورود اتصاالت  -قبل ذهابه مع الوفد
لمقابلة السٌد الرئٌس  -من أشخاص ادعوا أن الدولة ستستغل هذا اللقاء إعالمٌا -فقط  -ولن تحقق لهم شٌئا .قال الصٌاصنة :لٌلة ذهابنا إلى السٌد
الرئٌس؛ اتصل بً أحدهم ،وقال لً" :أنا رجل إعالمً ،وأنصحك ٌ -ا شٌخ  -أال تذهب .فقلت له :لماذا؟ فقال :ألنهم سوف ٌستغلون ذلك
إعالمٌا ،وٌقولون :جاء هإالء للتؤٌٌد ،ولن ٌقولوا :إنهم جاإوا لعرض المطالب ..والذي أرجوه ،أال تخٌب آمالنا إذا ما ذهبت  -إلى الرئٌس –
ورفاقك؛ ألن ذلك سٌكون التفافا على الثورة فً سورٌة" .فقلت له" :دع األمر ،ألننً أنا الذي أفكر ،وأنا الذي أقرر".
http://www.youtube.com/watch?v=RdIFJh1KfFA&feature=player_embedded
90
من مقابلة الشٌخ الصٌاصنة مع التلفزٌون السوري بتارٌخ  10أٌار/ماٌو .1333
fFA&feature=player_embedded http://www.youtube.com/watch?v=RdIFJh1K
91
اػزشافبد إثشا٘ ُ١اٌّغبٌّخ لبئذ صٛسح دسػب ،اٌٛهٓ( اٌغٛس٠خ) .1333 -6 -0
92
ِٓ خطبة اٌؾ١خ سصق أث ٟص٠ذ ِ -فز ٟدسػب ٠مذَ اعزمبٌزٗ ف 1333/4/10 ٟلبسْ ِغ إٌـ اٌىبًِ ف:ٟ
http://www.youtube.com/watch?v=KNE3jC_DbEg&feature=related
93
السوري.
التلفزٌون
مع
الصٌاصنة
الشٌخ
مقابلة
ِٓ
http://www.youtube.com/watch?v=RdIFJh1KfFA&feature=player_embedded
94
٘زا ِب ّ٠ىٓ اعزٕزبعٗ ِٓ اػزشافبد اٌّغبٌّخ ،اٌٛهٓ( اٌغٛس٠خ) .1333/6/0
89
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انفضوا مف حولو .وقعت خالؿ
واضحاً أف الشيخ رزؽ قد بات أكثر قرباً مف الشباب مقابؿ الصياصنة الذي
ّ
ٍ
سيارات قوى األمف الداخمي ،نجـ عنيا وقوع
ىذه الفترة سمسمة ىجمات عمى مواقع لمجيش في درعا ،وعمى ّ
()95
عصابات مسمّ ٍ
ٍ
حة" في  22و23
وتكررت ىذه اليجمات المنسوبة إلى "
إصابات وسقوط عدة شيداء
ّ
أف" االعتداءات" تخفي خمفيا ما
أف ىيبة الجيش تحت المح ّ
ؾ ،و ّ
مما جعؿ العسكرييف يعتقدوف ّ
نيساف/أبريؿّ ،

ابييف (أتباع العصابات)
الفخ" وىو ّ
ىو أدىى منيا ،وىو المؤامرة .وىكذا استُدرج الجيش إلى" ّ
فخ" العص ّ
ٍ
محدودة بإطالؽ ٍ
فيرد الجيش عادةً بقوٍة
يتمخص في قياـ عناصر
نار عمى مراكزه والفرارّ ،
لالستفزاز" الذي ّ
ويؤدي ذلؾ إلى توريطو في ٍ
أزمة مع األىالي المحمييف،
عمى المكاف الذي أطمقت منو النار وعمى محيطوّ ،

العصابييف
فخ
ضدنا؟ ىذا ىو" ّ
إف ىذه ىي خطّة السمطة ّ
ّ
فيعود" العصابيوف" ويقولوف لألىالي :ألـ نقؿ ّ

لالستفزاز".

()96

خالؿ ىذه الفترة توارى الشيخ رزؽ عف الظيور إلى أف برز في يوـ السبت  23نيساف/أبريؿ ،2011
حيياً الشباب الذيف " أذاقونا" " معنى الكرامة ومعركة الحرية" في مدينة درعا" ّأـ اليتامى" ( .)97كانت مجزرة
ُم ّ
ٍ
حاجز لمجيش في منطقة ازرع ( )98التي سقط
ازرع في قمب الحدث ،حيث قُتؿ عشرات المتظاىريف بنيراف
()100
()99
ٍ
وقدـ معو
قدـ المفتي عمناً استقالتو مف منصبو
فييا  30شييداً
ّ ،
بإصابات مباش ٍرة  .وفي ىذا اليوـ ّ

95

لبسْ ِضال ِغ ِب ٔؾشرٗ "تشرٌن" 1333/4/30 ،على الرابط http://www.tishreen.info/first.asp :وكانت وزارة الداخلٌة قد نشرت عن
وقوع(  )36شهٌدا و(  )06جرٌحا بٌن رجال قوات الشرطة واألمن فً درعا ،قارن مع ،http://www.tishreen.info/first.asp :كما نشر
مصدر مسإول  -فً وزارة الداخلٌة – بٌانا ،عن إصابة( )04عنصرا من رجال الشرطة بنٌران عصابات مسلحة؛ أمام مدٌرٌة الكهرباء فً
مدٌنة درعا ،ولدى نقلهم إلى مشفى الصنمٌن ،تعرضوا لكمٌن مسلح فً إحدى القرى ،مما اضطر لنقلهم الى السوٌداء .قارن مع التصرٌح فً
جرٌدة الثورة السورٌة  13333/4/30على الرابط .http://thawra.alwehda.gov.sy :بٌنما رأى بعض المعارضٌن ،أن تلك العملٌات
لٌست إال أنباء مختلقة ،أو من فعل مجموعات سرٌة تحركها السلطة ،لتبرٌر عملٌة الهجوم األمنً المضاد على الحركات االحتجاجٌة السلمٌة،
وتنادوا لتوقٌع بٌان حول ذلك.
96
"هاجم عدد من أهالً منطقة ازرع ،عناصر الحراسة فً مدٌرٌة منطقة ازرع بالحجارة ،ثم أطلق بعضهم األعٌرة النارٌة ،فتصدت لهم
عناصر الجٌش بالرد على مصادر النٌران ،مما أدى إلى مقتل ثمانٌة أشخاص وجرح ثمانٌة وعشرٌن آخرٌن من األهالً ومن عناصر الجٌش.
صحٌفة الثورة السورٌة قالت" :شهٌدان وإصابة ) )33من رجال الشرطة ،باعتداءات غادرة فً حمص" (الثورة .)1333-4-10 ،وٌحتوي
الخبر "الرسمً" فً  – 1333-4- 10كذلك  -على هجمات فً الحراك ودرعا وحمص والمعضمٌة ،قارن مع الرابط.
http://thawra.alwehda.gov.sy/_archive.asp?FileName=23237748420110423030125
"وفً بلدة الحراك هوجمت نقطة المراقبة العسكرٌة ،وضبطت موباٌالت(هواتف جوالة) مزودة بشرائح غٌر سورٌة ،وكامٌرات
دٌجٌتال(رقمٌة) ،وزجاجات دم" ،قارن مع  -صحٌفة الثورة السورٌة" :ضبط موباٌالت وكامٌرات دٌجٌتال" .1333-4-10
 .http://thawra.alwehda.gov.sy/_archive.asp?FileName=23237748420110423030009وفً الٌوم الثانً؛ أخذت
ت صرٌحات المصدر المسإول فً الجٌش والقوات المسلحة تتواتر عن اشتباكات أخرى ،قارن مع  -صحٌفة البعث السورٌة" :استشهاد(  ) 6من
,1333-4-14
نوى"
فً
أمنٌة
مفرزة
على
إجرامٌة
مجموعة
هجوم
فً
األمن
عناصر
http://www.albaath.news.sy/user/?id=1119&a=99336
97
خطبة اٌؾ١خ أث ٟص٠ذِ ،قذس عجك روشٖ.
98
٠ظٙش ف ٟالفٌدٌو ِزظب٘ش ْٚأِبَ ؽبعض ِٓ أفشاد اٌغ١ؼ ٕ٠بد ُٙٔٚثأٔىُ " أخٛارٕب" ،ف١شد اٌغٕٛد ثئهالق إٌبس ِٓ ِغبف ٍخ لش٠ج ٍخ.
https://www.youtube.com/watch?v=wSjpOqdPsc0&feature=player_embedded
99

ٌّؾب٘ذح رؾ١١غ اٌؾٙذاء ف ٟاصسع ثزبس٠خ ١ٔ 10غبْ/أثش 1333 ً٠ارجغ اٌشاثو اٌزبٌ:ٟ
http://www.youtube.com/watch?v=g2lz_7yyvyo&feature=related
100
http://www.youtube.com/watch?v=KNE3jC_DbEg&feature=related
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النائباف ناصر الحريري وخميؿ الرفاعي في اليوـ نفسو استقالتيما مف عضوية مجمس الشعب السوري بسبب
()101
قدـ عضو مجمس محافظة درعا يماف المقداد استقالتو
قوات األمف النار عمى المتظاىريف
 .كما ّ
إطالؽ ّ
( ،)102وأعمف فرع "الوحدوييف االشتراكييف" استقاللو عف قيادة الجبية ،كما أعمنت قيادات النقابات المينية

ٍ
جماعي ٍة مف بعض أعضاء حزب البعث.
استقاالت
والعممية استقالليا إضافةً إلى
ّ

خالصة تركيبية

جمع" ىي" جمعة الشيداء" ( 1نيساف/أبريؿ) ،و" جمعة الصمود" (8
تشتمؿ ىذه المرحمة عمى أربع"
ٍ
نيساف/أبريؿ) ،و" جمعة التحدي ( 15نيساف/أبريؿ) ،و" الجمعة العظيمة" ( 22نيساف/أبريؿ) .وش ّكمت"
دموية ،إلى درجة أنو بإمكاننا وصفيا بػ" الجمعة الدامية" ،إذ قتؿ فييا
الجمعة العظيمة" فييا فصميا األكثر ّ

 112متظاى اًر ،منيـ  48شييدا ينتموف إلى ريؼ دمشؽ ،و 30إلى مدينة ازرع في منطقة درعا ،و 27إلى
حمص وخمسة إلى حماة ،وشييد واحد في الالذقية .وخالؿ ذلؾ كاف انتشار شعار" إسقاط النظاـ" قد أخذ

إجماع في جميع بؤر االحتجاج .فقد غاب عف دمشؽ وتظاىرة الميداف ،ولـ
ٍ
يتواتر ،لكنو لـ يكف محطّ

يظير بوضوح في دير الزور ،وغاب عف مناطؽ معي ٍ
نة في حمص كباب السباع (.)103
ّ

اليبات" الشعبية التي تدفع الدولة
وقد اتّسمت الحركات
االحتجاجية ببعض خصائص" سياسة الشوارع" و" ّ
ّ
ٍ
سياسات مضطربةً تنوس بيف
المتغير الجديد
عادةً لمرقص عمى إيقاعيا ( .)104وقد اتّبعت السمطة إزاء ىذا
ّ
االستجابة لمطالب المتظاىريف والصداـ معيـ .ولـ يكف اضطراب ىذه السياسات نتاج ار ٍ
تباؾ في طريقة
ّ
101

برر النائبان استقالتٌهما ،بخرق األجهزة األمنٌة التعلٌمات الرئاسٌة ،وإطالقها الرصاص على المتظاهرٌن فً مدٌنة درعا -على حد
وصفهما .-كما طالب الحرٌري  -فً اتصال مع قناة الجزٌرة القطرٌة  -بتدخل الرئٌس بشار األسد شخصٌا ،إلٌقاف ما أسماه بحمام الدم فً
http://www.dp- .1333-4-10
سورٌة .د ٞثشط" :اعزمبٌخ ػنِ ٞٛغٍظ اٌؾؼت ٔبفش اٌؾش٠شٚ ٞخٍ ً١اٌشفبػ،"ٟ
news.com/pages/detail.aspx?articleid=81581
102
ٌّؾب٘ذح اعزمبٌخ ّ٠بْ اٌّمذاد ارجغ اٌشاثو اٌزبٌ:ٟ
http://www.youtube.com/watch?v=vSWFxFihoPk
103
ِزبثؼبد ؽّضح ِقطف ،ٝاٌجبؽش ف ٟاٌّشوض اٌؼشثٌ ٟألثؾبس ٚدساعخ اٌغ١بعبدٌ ،قبٌؼ اٌجؾش.
104
األٛ٠ث ،ٟتضخم الذولة ،ؿ.330
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التعاطي مع ىذه الحركات فحسب ،بؿ وعكس خالفاً داخمياً ،برز العديد مف مؤ ّشراتو ،حوؿ منيج ىذا
ٍ
الت فور ٍ
التعاطي بيف اتّجاىي الح ّؿ السياسي والح ّؿ األمني .وتجمّى ذلؾ في تقديـ تناز ٍ
قطاعي ٍة
سياسية و
ية
ّ

المحتجيف في درعا ودوما وغيرىما ،بما يعكس انزالؽ
لممحتجيف ،بقدر ما وقعت صدامات دموية مع
ّ
ّ
األمنييف والعسكرّييف.
السمطة وبوتائر سريعة إلى أيدي
ّ

ٍ
منيجي ٍة عمى
حممة" حر ّبية"
وشف
ّ
دمجت السمطات األمنية خالؿ ىذه المرحمة ما بيف تفكيكيا لمتظاىراتّ ،

السممية المطالبة
مما خمط األوراؽ بيف التظاىرات
ّ
شبكات التيريب في حمص والرستف ثـ في تؿ كمخّ ،

الميربيف لبوس مواجية الحركات
ولبست السمطة مواجيتيا مع
بالحرية والصدامات الدامية مع
الميربيفّ .
ّ
ّ

المتطرفة ،وش ّكؿ ذلؾ كبرى عمميات جياز األمف السوري في محاولة السيطرة عمى الوضع عبر
السمفية
ّ

استراتيجية الخمط بيف األوراؽ.

اتّسمت حركة االحتجاجات خالؿ ىذه " الجمع" ،مف الناحية السوسيولوجية ،في كؿ مف مدف درعا ودوما
ٍ
تضامنية موح ٍ
ٍ
شعبي ٍة
انتفاضة"
دة أخذت في ك ّؿ مف درعا ودوما شكؿ "
وبانياس ،بسمات" انتفاضة البمد" في
ّ
ّ
ٍ
السيما في مدف ريؼ دمشؽ المتوسطة والصغيرة بأنيا حركة" أبناء
عامة ،بينما اتّسمت في بقية المناطؽ ،و ّ
ّ

أف مناطقيـ كانت
البمد"
الميمشيف ،والمفقريف" المذليف الميانيف" ،المتمرديف سخطاً عمى أوضاعيـ ،غير ّ
ّ
ٍ
ٍ
ٍ
منطقة وأخرى ،أكثر" قابميةً لالحتجاج" مف غيرىا.
مختمفة ومعقّدة بيف
ألسباب
في ىذه الفترة،
المادي،
تتميز بارتفاع مؤ ّشرات فقرىا البشري و
وقد ّتركز ىؤالء عموماً في األحياء الطرفية
الميمشة ،التي ّ
ّ
ّ
ولئيمٍا ،بسبب فقداف الكثيريف منيـ
أليماً
ً
والذيف وقعت عمييـ تكمفة سياسات التحرير االقتصادي وْقعا ً

أعماليـ في الورشات والمعامؿ التي أفمست وأُغمقت جزئياً أو كمياً في العديد مف المحافظات السورية
السيما في ريؼ دمشؽ ،بفعؿ انعكاس آثار األزمة العالمية ،ورفع أسعار المحروقات ،ومنافسة المستوردات
و ّ
إلنتاج ىذه المنشآت ا ..إلخ .و فقد تسببت ىذه المنافسة في دمار ألوؼ المنشآت الصغيرة والمتناىية في

الصغر غير المنظّمة ،والتي كانت تش ّكؿ مصدر دخؿ لعشرات األلوؼ مف العائالت .ففي بمدة سقبا

ٍ
عائمة لمخراب بسبب
تعرض ماال يق ّؿ عف خمسة آالؼ
الصغيرة ،والتي لف تيدأ حركة االحتجاجات فييا ّ ،

تضررت آالؼ العائالت األخرى في حمص وتؿ
منافسة المفروشات التركية والماليزية والصينية ..إلخ ،كما ّ
كمخ مف عممية اعتقاؿ معيمييـ بسبب نشاطاتيـ االقتصادية غير المشروعة" التيريب" .وتضافر ذلؾ مع

إعالمي ٍة
ضخ مواد
ىف مف خالؿ
ّ
سياسة الدولة ّ
ّ
ضد المنقّبات ،بفصميف مف سمؾ التعميـ ،واىانة مشاعر ّ
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النقاب لدييف .يضاؼ إلى ذلؾ،
ميينة ليفّ ،
وردة فعؿ ريؼ دمشؽ ،الذي تتميز نساؤه عموماً بارتفاع وتيرة ّ

ما خمّفتو عممية اقتحاـ الجامع العمري مف جروحً عميقة في أرواحيـ وكرامتيـ ،واستنفار ديناميات الوعي
المتشدد ،مع بروز
السمفي
الديني الذي بات في العقود األخيرة خاضعاً -إلى حد كبير  -لمؤثّرات
ّ
ّ
الضخ ّ
دور الديف بوصفو" تنييدة المظموـ المقموع ،وقمب ٍ
عالـ بال ٍ
شدة الشراسة
قمب" بمغة ماركس .وليذا كانت ّ
الضغط السمطوي.
شدة الفقر والحرماف والبؤس واىانة
مترافقةً مع ّ
الذاتية و ّ
ّ
وشيدت سيرورة الحركة االحتجاجية خالؿ ىذه الفترة وفي منتصؼ نيساف/أبريؿ  ،2011محاولة األطراؼ
تثوير المركز المتمثؿ في مدينة دمشؽ ،بالزحؼ إلييا ،وتحويؿ "ساحة العباسييف" إلى" ميداف تحرير" .وىو
ٍ
تفسخ عقدىا االجتماعي -السياسي مف
ما يشير إلى
تغيير جوىري في تعريؼ السمطة البعثية لمريؼ ،التي ّ

الشابة" .وقد
سمطة الفالّحيف إلى سمطة الشرائح المدينية العميا ،وفي قمبيا شريحة" المئة الكبار" و" ذئابيـ
ّ
االحتجاجية ىذه النقمة ،عمى طريقتيا ،بيجوميا الكبير عمى منشآت شركة" سيرياتيؿ"
ترجمت الحركات
ّ
ٍ
ونصؼ مف المواجية
تجسـ في وعي المقيوريف التمفصؿ بيف الماؿ والسمطة .وخالؿ شير
التي كانت ّ

المتيف تشكالف (كمدينتيف وليس كمحافظتيف)
ونخص
المميونية الكبرى،
كانت المدف
مدينتي دمشؽ وحمب ْ
ّ
ّ
ْ
أكثر مف  %38مف إجمالي سكاف المدف السورية ،بينما تشكالف عمى مستوى المحافظة  %31مف إجمالي

المميونيتيف خالؿ
التحرؾ في المدينتيف
س ّكاف سورية .والمقصود بس ّكاف سورية المقيموف فييا .وقد اقتصر
ّ
ّ
ٍ
ىذه الفترة عمى ٍ
مدينتي حمب ودمشؽ.
شباف الفئات الوسطى في كؿ مف
بؤر محدودة جداً بادر إلييا ّ
ْ
التوسع" (التوسع المجالي النسبي خارج
اتّسمت الحركات االحتجاجية مف ناحية الخصائص البنيوية بػ"
ّ

المتوسطة ،وفي أطراؼ مدينة حمص الكبيرة (ما دوف
مدينتي درعا ودوما) في بعض المدف الصغيرة و
ّ
ْ
مرٍة إلى دير الزور ،لكف يقابمو
ألوؿ ّ
المميوف نسمة) ،وفي أطراؼ "دمشؽ الكبرى" ،وامتدادىا (االحتجاجات) ّ
الطرفية" (بعض المدف الصغيرة
لجمعتيف في الالذقية) ()105؛ و"
ّ
انحسار كامؿ في طرطوس ثـ انحسار ُ
الصداـ الدامي مع
والمتوسطة وأطراؼ دمشؽ الكبرى ،واألحياء الطرفية العشوائية في حمص)؛ و" ّ
الشدة" ( ّ

المندس")؛ و"الكثافة" (التظاىر بحيث ارتفع
قوات األمف ،ومع ما يطمؽ عميو أمنياً اسـ" الطرؼ الثالث أو
ّ
ّ
105

فً  36نٌسان/أبرٌل حٌن خرجت الالذقٌة فً تظاهرتٌن؛ كان الوضع هادئا ،ولم ٌتخلل ذلك سوى إطالق عٌارات نارٌة محدودة ،لكنها فً ٌوم
الجمعة ( 11نٌسان/أبرٌل  )1333كانت هادئة وشبه خالٌة من الناس( .تعميؽ فاتح جاموس ،أحد منظمي التظاىرات ،أخبار الجزيرة ،الساعة
الثامنة مف مساء  15نيساف/أبريؿ  .)2011في يوـ الجمعة العظيمة(  22نيساف/أبريؿ  ،)2011كانت المدينة خاليةً مف التظاىرات والتجمعات –
تقريباً -باستثناء تجمع ٍ
ات؛ يحتمؿ أنيا ألنصار السمطة ،أو قوى األمف السرية .لكف الجو كاف متوت اًر وحذ اًر (.أكثـ نعيسة ،تعميؽ في نشرة أخبار
ّ
الجزيرة ،الساعة الثانية مف يوـ الجمعة  22نيساف/أبريؿ .)2011
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ٍ
متظاىر في "
حجـ المتظاىريف مف  150ألؼ متظاىر تقريباً في يوـ "جمعة الشيداء" إلى نحو 400ألؼ
الجمعة العظيمة")؛ و" التوتر السياسي والطائفي" (التوتر السياسي بتجاوز القضايا" المطمبية" الصرفة إلى
الحاد
القضايا السياسية الجوىرية ،والتحوؿ مف شعار" الحرّية" إلى شعار" إسقاط النظاـ" ،والتوتر الطائفي
ّ

في المدف المرّكبة والمتداخمة طائفياً ومذىبياً في الالذقية وجبمة وبانياس وحمص ،والذي يش ّكؿ عمى مستوى

الوعي توت اًر مقموباً عف التوتر االجتماعي-السياسي)؛ و"التضامنية" (المناطقية والعشائرية في مدف صغيرٍة
ٍ
بقوة تشابكاتيا القرابية والعشائرية والعائمية التقميدية ،وتأخذ في شكميا األعمى صورة "
ومتوسطة ،تتّسـ ّ
السممية" (مثمت تظاىرات سممية بشكؿ تاـ ،ماعدا بوادر تسمّح دفاعي
"ىبات أبناء البمد")؛ و "
ّ
الفزعة" ،أو ّ

التحوؿ مف"
بدائي في درعا" تنظيـ ثورة درعا" ،والصدامات مع بعض
ّ
الميربيف مف حممة األسمحة) ،و ّ
تحوؿ الطبيعة "العفوية" لحركة
ّ
العفوية" إلى ّأوؿ أشكاؿ التنظيم (شيدت ىذه المرحمة مؤ ّشرات ّ
طبيعة شبو منظّ ٍ
ٍ
مة ،تمثمت في
االحتجاجات ،مف االصطفاؼ  -وفؽ ديناميات التضامف التقميدي  -إلى

ٍ
ٍ
برمتيا،
لجاف
تشكيؿ نوٍع مف
ّ
شعبية ،في كؿ مف درعا ودوما المتيف كانتا مركز الحركات االحتجاجية ّ

واألكثر كثافةً بشرية وتضحية ،واألكبر مف حيث عدد الضحايا والمعتقميف).
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