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مقدمة 

شـاركـت مـديـنة بـانـياس فـي الـساحـل الـسوري فـي ثـورة عـام 2011 فـي أولـى املـظاهـرات الـتي خـرجـت ضـد 
نـــظام األســـد، وعـــلى الـــرغـــم مـــن أنّـــها لـــم تـــكن املـــديـــنة الـــوحـــيدة الـــتي كـــان لـــها شـــرف الـــلحاق بـــمظاهـــرات 
مـحافـظة درعـا جـنوب الـبالد، والـتي افـتتحت املـظاهـرات الـسوريـة بـتاريـخ 18-3-2011، بـل شـاركـها بـذلـك 
عـدد مـن املـدن الـسوريـة األخـرى، إال أّن دخـول بـانـياس عـلى خـط الـثورة كـان لـه حـظوة كـبيرة لـدى وسـائـل 
اإلعــالم املــختلفة، مــن جــهة، واهــتمامــاً كــبيراً مــن قــبل الــسوريــني مــن جــهة ثــانــية. بــينما يــبرز الــسؤال: ملــاذا 
أحـدثـت ثـورة بـانـياس كـّل هـذا االهـتمام؟ وكـيف ذهـبت فـيها أحـداث الـثورة؟ وهـل ثـّمة خـصوصـية تـميّز مـديـنة 

بانياس عن باقي املدن السورية؟.
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2011/3/18
من جامع الرحمن وسطأول مظاهرة

بانياس و كان إمامه
"أنس عيروط"

 من أبرزهم:  أنس الشغري 
                        

                        حامد عرابي 
                        

                        محمد الزير 

الذين يقبعون حتى اليوم في سجون نظام األسد.

2011/4/10

2011/5/7

2011/5/5

2011/3/25

2011/4/1

تعرضت قرية البيضا القتحام من
قبل الشبيحة وقاموا بحملة

اعتقاالت واسعة بين المدنيين
والتنكيل بهم في ساحة القرية

12 نيسان
شاع خبر صدور عفو رئاسي
عن ناشطي مدينة بانياس
فاختفى السالح وسحبت
الحواجز و دخل الجيش

بدون صدامات أو اعتقاالت
أو تفتيش.

حتى 4 أيار
لم تتوقف المظاهرات
ولكن لم تتعرض ألي
تدخل من قبل النظام

 نيسان 2011
تجمع المئات في ساحة 

السنتر و قرروا المبيت 
في الساحة العامة. 

طلب العيروط من األهالي 
فض االعتصام تخوفًا من 

حدوث مجزرة.

بعد طلب الشيخ العيروط من 
األهالي التسلح اندفع الشبان 
إلى قطع الطرقات و وضعت 
الحواجز على مداخل المدينة 

وتوقفت أغلب مؤسسات 
الدولة عن العمل وانسحبت 

العناصر األمنية وقوى الجيش 
والبوليس وباتت المدينة 

تحت سيطرة األهالي.

اقتحمت قوات األسد المدينة و 
شنت حملة اعتقاالت عشوائية 
و وصل العدد إلى 2000 معتقل 
تم جمعهم في الملعب البلدي 

و تعرضوا للضرب

جمعة "نساء المرقب" خرجت 
بانياس في مظاهرات غاضبة و 

سقط جرحى و اعتقل العشرات 
من الشبان.

بعد االعتصام السلمي سرت 
إشاعة بأن العلويين  يستعدون 

القتحام األحياء السنية و 
بالعكس ثم اكتشف الجميع 

بأنها إشاعة من األجهزة األمنية.

في مظاهرة الجمعة التالية أكد 
المتظاهرون على ضرورة 
التعايش المشترك ونبذ 

الطائفية.

6

مجلس
قيادة

الثورة في
بانياس
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الجدران..

كتيبة
الفاروق
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أيار 2011

النصف الثاني منتصف  2012 
من عام 2012

تم تأسيس 
"المجلس" بعد 
اقتحام الجيش 

النظامي للمدينة

تم التأسيس 
واستمرت بالعمل 

حتى بدايات عام 2013

عمل على إيصال صوت 
بانياس و كصلة وصل 
بين الجهات اإلغاثية

و عوائل المدينة

جدران المدارس، وجدران األبنية 
الخالية من السكان حتى ال يتأذى 

قاطنيها، وحتى جدران بعض 
األبنية الحكومية

اقتصر عمل المجلس 
على عمليات اإلغاثة 

وتأمين الدعم المادي 
والغذائي والطبي 

ألهالي بانياس

تجمع
أحرار

بانياس

2012-9-3
تم اإلعالن عن 
تأسيسه و هو 

منظمة مدنية 
مستقلة

عدد األعضاء
في 2013

بداية 2012 تعرض األعضاء للمالحقة 
فتراجع نشاط األعضاء ولكن التجمع 

مازال موجود حتى اليوم  

تمكن التجمع من جمع ملفات ضخمة 
كوثائق يمكن استخدامها من أجل 

المحاكم التي ستلي سقوط نظام األسد 
واستخدامها كأدلة ضد المجرمين

امتلك المكتب أرشيفًا ضخمًا تم فيه 
أرشفة وتوثيق أسماء المعتقلين 

والشهداء والمفقودين من أبناء 
المدينة.

1500

مكتب
بانياس
اإلعالمي

تصاعد
العنف
وانهيار
التحرير

طلب الشيخ أنس عيروط من 
المصلين اإلنصراف إلى بيوتهم

طالما أن النظام التزم بتنفيذ 
المطالب و لكنهم رفضوا

خرج اآلالف من مدينة
بانياس في مظاهرات عارمة

ال
للطائفية

أولى الطلقات.. مرحلة حمل السالح

عامالن دفعا شبان بانياس إلى حمل السالح

كتيبة أحفاد أبي بكر الصديقكتيبة شهداء بانياس

الدور الذي لعبه الشيخ
أنس عيروط في تحريض
األهالي على حمل السالح

تشكلت في آب 2012 

بقيادة: حذيفة الشغري
 نشطت في جبل األكراد
ومنطقة الغسانية والناجية و
ما تزال حتى اآلن.

حجم العنف الذي مارسته
قوات األسد وميليشيات 
الشبيحة بحق المدنيين

تشكلت في نيسان/أيار 
2012

من بضعة شبان من شباب
المدينة وأسلحة خفيفة 

بقيادة: "حسن.ص"
تم القبض عليه و مازال 

مصيره مجهوًال.
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مــبّكراً، خــرجــت بــانــياس بــأولــى مــظاهــراتــها، ومــبّكراً تــحّول الحــراك الــثوري فــي املــديــنة إلــى حــمل الســالح؛ 
ومـبّكراً أيـضاً تـّم قـمع هـذا الحـراك بـأشـكالـه املـتعددة (السـلمي واملسـلح)، وبحـلول نـهايـة عـام 2011، كـانـت 

أغلب النشاطات الثورية في املدينة تكاد تكون متّوقفة بالكامل.

تــقع مــديــنة بــانــياس فــي مــحيط عــدائــي، حــيث تــحيط بــاملــديــنة عشــرات الــقرى والــبلدات الــتي تــعتبر مــكانــاً 
لـلطائـفة الـعلويـة، وأغـلب سـكان هـذه الـقرى يُـعدون مـن املـوالـني لـنظام األسـد، وخـزانـاً بشـريـاً ملـقاتـليه. وقـد 
تــلقي هــذه املــالحــظة الــضوء عــلى خــصوصــية مــديــنة بــانــياس وطــبيعة حــراكــها الــثوري فــي ظــل هــذا املــوقــع 

الجغرافي، والذي جعل من املدينة بؤرة ثورية وحيدة في ظل تواجد كثيف ألتباع نظام األسد.

مــن جــهة ثــانــية، لــعبت الــقرى املــوالــية لــنظام األســد، والــتي تــحيط فــي مــديــنة بــانــياس، دوراً كــبيراً فــي قــمع 
الحــــــراك الــــــثوري فــــــي املــــــديــــــنة، كــــــما حــــــدث فــــــي مجــــــريــــــات اقــــــتحامــــــات قــــــريــــــة الــــــبيضا املــــــتكّررة، أو حــــــتّى 
االقــــتحامــــات واالعــــتداءات الــــتي تــــعرّضــــت لــــها مــــديــــنة بــــانــــياس ذاتــــها، وهــــو مــــا أدى إلــــى تــــأجــــيج الــــشعور 
الـــطائـــفي الـــحاضـــر أصـــالً فـــي نـــفوس أهـــالـــي املـــنطقة مـــن كـــافـــة األطـــياف. وهـــو مـــا أعـــطى طـــابـــعاً طـــائـــفياً 

بغيضاً ملجريات األحداث في مدينة بانياس.

إطاللة على البنية االجتماعية للمدينة  

أّول مـا يـلفت نـظر املـراقـب فـي مـديـنة بـانـياس، هـو مـنظر املـديـنة املشـروخ طـائـفياً بـوضـوح، فـاملـديـنة عـبارة 
عـــن قـــسمني، األّول يـــسكنه الـــسنة، ويـــعرف بـــرأس الـــنبع، والـــثانـــي يـــسكنه الـــعلويـــون واملـــسيحيون، ويـــعرف 
بـالـقصور، دون أن يـعني أنّـنا أمـام مـناطـق صـافـية كـّلياً، إذ يـوجـد عـدد مـن املـسيحيني الـذيـن يـقطنون رأس 
الــنبع مــنذ زمــن طــويــل، كــما يــوجــد عــدد مــن الــسنة الــذيــن يــقطنون حــي الــقصور واملــناطــق الــعلويــة، إال أنّــه 

. 1يبقى استثناًء

 ورغــــم وجــــود أحــــياء كــــثيرة غــــير هــــذيــــن الــــحيني، إال أّن الــــذاكــــرة الــــشفويــــة والــــتعابــــير الــــيومــــية لــــلناس تــــكاد 
تـختصر الحـديـث عـن املـديـنة فـي هـذيـن الـحيني، إاّل حـني يـتركـز الحـديـث حـول حـيّ بـذاتـه أو مـنطقة بـعينها، 
األمـــر الـــذي يـــعكس الـــتقسيم املـــوجـــود فـــي أذهـــان الـــناس أيـــضا عـــن مـــديـــنتهم، فـــفي ظـــّل ســـلطة احـــتكرت 
الـــطائـــفية فـــي فـــترة االســـتبداد الـــطويـــل ومـــنعت الحـــديـــث الـــعلني بـــها، تـــكون الـــلغة الـــهاربـــة والـــتعابـــير الـــتي 
يســتخدمــها الــناس الــدالئــل الــتي تــعبّر عــّما يــفّكر بــه الــناس، وكــيف يــنظرون ملــديــنتهم، رغــم أّن األمــر يــبدو 
وكـــأنـــه مـــعاٌش يـــومـــياً بـــطريـــقة ال إراديـــة، ألّن الـــتاريـــخ واملـــاضـــي يـــحكم طـــريـــقة حـــياة الـــحاضـــر هـــنا، فـــفي 

1- المعلومات في ھذه الفقرة والفقرات التي تلیھا مبنیة على شھادة الكاتب السوري محمد دیبو، تاریخ: صیف 2016.

صبر درويش بانياس: البيضا !5



مشروع مدن في الثورة SyriaUntold حكاية ما انحكت

الجــلسات املــغلقة (وهــنا نتحــدث عــن الــوعــي الــشعبي الــطبيعي)، ليســت رأس الــنبع والــبيضا وبــعض قــرى 
الــسنة بــالنســبة لــلعلويــني إال تــلك املــناطــق الــتي خــرّجــت "إخــوانــا" فــي ثــمانــيات الــقرن املــاضــي، وليســت إال 
"سـنة" طـامـعون بـالـحكم ويـسعون لـقلب نـظام األسـد، حـيث تـبقى عـبارات مـن نـوع "واهلل مـش نـسيانـني شـو 
صـــار بحـــماة، وإذا راح الـــحكم مـــدري شـــو راح يـــصير فـــينا"، تـــحكم الـــذاكـــرة الـــعلويـــة، حـــتى قـــبل الـــثورة 
الــسوريــة، وهــي ثــقافــة كــان يــغذيــها الــنظام عــلى الــدوام، ويــديــرهــا لــتبقى الجــدران مــرفــوعــة، وتــبقى خــطوط 

الفصل قائمة. 

فـــي الـــسوق الـــذي يـــتوســـط الـــحيني واملـــديـــنة تـــقريـــباً، يـــلتقي الـــسنة والـــعلويـــون واملـــسيحيون طـــوال الـــنهار، 
يشــــترون ويــــبيعون ويــــتحادثــــون، وحــــني الــــضرورة يــــعبر أحــــدهــــما نــــحو مــــناطــــق األخــــر لــــعمل أو زيــــارة أداء 
واجــب، وأحــيانــا لــزيــارة صــديــق لــدى بــعض مــن تــمّكنوا مــن تخــطي الــحواجــز الــطائــفية. وبــعد نــهايــة الــنهار 
يــعود كــّل إلــى مــناطــقه، حــتى السهــر والبحــر فــي املــديــنة مــقسوم، فــلكل طــائــفة أمــاكــن سهــرهــا ومــشوارهــا 
املـسائـي، وهـذا عـائـد فـي جـزء مـنه إلـى طـبيعة الـحياة االجـتماعـية لـكل طـرف، فـالـعلويـون واملـسيحيون لـهم 
طـــابـــع مـــنفتح نســـبيا عـــلى صـــعيد الـــلباس والـــعالقـــات االجـــتماعـــية، فـــيما يـــنحو الـــسنة نـــحو طـــابـــع مـــتديـــن 

محكوم بالحجاب والنقاب.

هـذا الـواقـع والـوعـي الـكامـن فـيه، شـكل أرضـية صـلبة انـطلق مـنها الـنظام لـشيطنة الحـراك الـثوري ولـدفـعه 
نـــحو الســـالح والـــطائـــفية، واألهـــم لـــدفـــع الـــطائـــفتني الـــعلويـــة واملـــسيحية نـــحو االبـــتعاد عـــن الـــثورة بـــاعـــتبارهـــا 

طائفية وسنية.

كـان أّول مـا فـعلته املـخابـرات بـعد أن بـدأت مـظاهـرات بـانـياس، أن بـدأت بـبث الـشائـعات، مـع مـالحـظة أن 
درجـــة الـــشائـــعات كـــانـــت تـــرتـــفع تـــدريـــجياً، فـــفي الـــبدايـــة تـــم الـــتركـــيز عـــلى أّن مـــطالـــب الـــشارع هـــي إعـــادة 
املـنقبات إلـى املـدارس وفـرض الشـريـعة اإلسـالمـية، مسـتنديـن بـذلـك إلـى املـطالـب الـتي قـّدمـها الـشيخ أنـس 
عـيروط  (أحـد قـادة الحـراك فـي بـانـياس) بـعد أّول مـظاهـرة فـي مـديـنة بـانـياس، ثـم جـرى الـتركـيز عـلى أنّ 
السـلفيني والـشيوخ هـم مـن يـقودون الـتظاهـرات، ويـسعون إلقـامـة إمـارة إسـالمـية، ثـم بـدأ الـشحن الـطائـفي، 
، حـــيث أطـــلق الـــرصـــاص عـــلى جـــنود ســـوريـــني،  2خـــاصـــة بـــعد مـــقتل نـــضال جـــنود، وحـــادثـــة جســـر بـــانـــياس

بـــالـــتوازي مـــع شـــائـــعات مـــكثفة عـــن الـــعثور عـــلى أســـلحة، وعـــن وجـــود رجـــال مـــخابـــرات أملـــانـــية وإســـرائـــيلية 
وغيرها في بانياس.

2- سیرد ذكر تفاصیل حول ھاتین الحادثتین في سیاق البحث.
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كـــل هـــذا، كـــان يـــفعل فـــعله فـــي الـــطائـــفة الـــعلويـــة، ويـــدفـــعها إلـــى املـــزيـــد مـــن الـــتخندق خـــلف الـــنظام، مـــوقـــظاً 
خـــوفـــها األقـــّلوي إلـــى أقـــصاه. ومـــنذ بـــدايـــة الحـــراك الـــثوري فـــي مـــديـــنة بـــانـــياس كـــان الـــكثيرون مـــن أبـــناء 
الــطائــفة الــعلويــة يــرددون: "واهلل الــسنة بــدن يــقتلونــا.. بــدن يــذبــحونــا"، وكــان يــعكس كــّل هــذا نــجاح الســلطة 
فـي تـحقيق مـا أرادت، بـل أكـثر مـن ذلـك، حـيث نـجحت السـلطة فـي جـعل الـناس يـسيرون فـي الـطريـق الـذي 
أرادتــه، إذ عــمدت إلــى تســليح بــعض الــناس، ودفــعهم بــتوجــيه مــن األمــن إلقــامــة حــواجــز عــلى بــدايــة الــقرى 
واملـــدن، ثـــم تـــقوم كـــل فـــترة بـــإطـــالق شـــائـــعة عـــن وجـــود مســـّلح أو رجـــل غـــريـــب أو ســـيارة مســـرعـــة، لتســـتنفر 
الـقريـة بـأكـملها وتـعيش مـناخـاً مـن الـرعـب، الـذي أرادت مـنه السـلطة بـث الـخوف الـذي يـدفـع الـناس لـاللـتجاء 

إليها، واالحتماء بها.

نـجح نـظام األسـد إلـى حـد كـبير فـي دفـع الـناس فـي تـلك املـناطـق إلـى تـنفيذ تـعالـيمه بـالحـرف، فـفي املـنازل 
اســـــتجاب الـــــكثير مـــــن الـــــناس لـــــتوجـــــيهات الســـــلطة بـــــعدم رؤيـــــة الـــــقنوات "املـــــغرضـــــة" كـــــالجـــــزيـــــرة والـــــعربـــــية 
واألوريــنت، ومــن كــان يــخترق هــذا الحــظر كــان يــفعله خــفية عــن جــيرانــه وكــأنّــه يــرتــكب جــرمــاً، األمــر الــذي 
يـّوضـح مـدى الـخوف الـكامـن لـدى املـؤيـديـن، ومـدى قـدرة السـلطة عـلى اسـتثمار خـوفـهم الـطائـفي مـن األخـر، 
وتــوطــيد أركــان خــوفــهم مــن الــنظام، ألّن خــوفــهم مــن الــنظام ال يــقل عــن خــوفــهم مــن اآلخــر الــطائــفي، إال أنّــه 
بـني املـفاضـلة بـني الـخوفـني يـتم الـوقـوف خـلف الـنظام، ألّن الـخوف الـطائـفي أعـمق وأكـثر تجـذراً فـي الـروح، 
فــي ظــل عــدم قــدرة النشــطاء والــفاعــلني الــسياســيني عــلى إيــجاد مــوطئ قــدم لــهم فــي تــلك املــناطــق، وهــو مــا 

نجحت السلطة فيه أيضا.

أّول مــا فــعلته الســلطة، هــو الــعمل عــلى مــنع الــتالقــي بــني الــطوائــف فــي املــدنــية، أو مــشاركــة الــعلويــني فــي 
االحــــتجاجــــات، وحــــني أقــــدم الــــبعض مــــن الــــعلويــــني عــــلى املــــشاركــــة فــــي املــــظاهــــرات األولــــى، حشــــد الــــنظام 
شــبيحته وعــناصــره لــالعــتداء عــليهم، وتــرافــق األمــر مــع حــملة كــبرى لــتخويــنهم واتــهامــهم بــالــعمالــة والــخيانــة 
وتحـريـض مـحيطهم االجـتماعـي ضـدهـم، ملـقاطـعتهم وإبـقائـهم فـي عـزلـة بـعيداً عـن الـقدرة عـلى الـتأثـير فـي 
الــشارع، ومــن األســالــيب الــتي اتــبعها الــنظام لــتشويــه ســيرة هــؤالء النشــطاء واملــعارضــني لــه، الــكتابــة عــلى 
جــــدران مــــنازلــــهم عــــبارات ضــــّدهــــم، وتحــــريــــض الــــطلبة والشــــبيحة ضــــدهــــم وإرســــال رســــائــــل إلــــى الــــقنوات 
الفضائية الغنائية تحرض عليهم، واتهامهم بحمل السالح، والتعامل مع إسرائيل وغيرها من األساليب.

كــل ذلــك، دفــع النشــطاء لــالنــكفاء أو املــغادرة لــلعمل خــارج مــناطــقهم، فــحصل الــنظام بــذلــك عــلى مــا يــريــد، 
أي أن تبقى املناطق العلوية، تحت سيطرته وبعيدة عن التأثر بالثورة السورية.

بوابة للعبور إلى بانياس: البيضا التي لم يبقى من اسمها شيء 
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فــــي الــــثالــــث مــــن أيــــار ســــنة 2013، اســــتيقظ الــــعالــــم -ولــــيس الــــسوريــــون وحســــب- عــــلى واحــــدة مــــن أكــــثر 
املـــجازر تـــرويـــعاً بـــحق البشـــريـــة. العشـــرات مـــن الـــجثث املـــتراكـــمة فـــوق بـــعضها الـــبعض، ملـــدنـــيني مـــن نـــساء 
ورجــال وأطــفال رضّــــــــــع، ســقطوا ضــحية أكــثر عــمليات الــقتل دمــويــة، ذبــحاً بــالــسكاكــني، وحــرقــاً وهــم أحــياء، 
وعشـرات األشـكال األخـرى مـن "فـنون" الـقتل، الـتي تـمكن "رجـال الـدفـاع الـوطـني" مـن ابـتكارهـا وتـنفيذهـا 
ضــد أهــالــي بــلدة الــبيضا. وبــقي الــسؤال مــعلقاً حــتى هــذه اللحــظة: كــيف يــمكن أن يــختزن اإلنــسان كــلّ 

هذا الحقد، وملاذا؟

إلــى الــجنوب الشــرقــي مــن مــديــنة بــانــياس الــساحــلية، تــقع قــريــة الــبيضا، والــتي ال يــتجاوز عــدد ســكانــها 
الـبضعة آالف، تـعرّضـت الـقريـة بـتاريـخ الـثانـي والـثالـث مـن أيـار سـنة 2013 ملجـزرة مـروعـة، كـانـت وبحسـب 

3شهادة الناشط "خالد" أشبه بعقوبة جماعية فرضت على أهالي القرية من دون تمييز بينهم. 

بـــدأ األمـــر، وبحســـب الـــشهادات، عـــندمـــا قـــامـــت قـــوات األمـــن الـــسوري بـــاعـــتقال "النســـر"، وهـــو أحـــد أهـــم 
الــناشــطني فــي قــريــة الــبيضا، أثــناء تــواجــده فــي مــنزلــه فــي زيــارة عــائــلته. وبحســب "خــالــد"، كــانــت مــديــنة 
بــانــياس قــد تــعرّضــت فــي بــدايــة الــثورة، وبــعد مــرور بــضعة أشهــر فــقط عــلى انــطالق أولــى املــظاهــرات فــي 
املـديـنة إلـى عـّدة اقـتحامـات مـن قـبل قـوات الـجيش الـتابـع لـنظام األسـد، كـما شهـدت املـديـنة وريـفها الـعديـد 
مــن االنــتهاكــات بــحّق األهــالــي والــناشــطني، وأدى كــّل هــذا فــيما بــعد إلــى دفــع مجــموعــات مــن الشــبان إلــى 

حمل السالح من أجل الدفاع عن أنفسهم وعن أهاليهم. 

فـــي تـــلك األثـــناء (حـــوالـــي مـــنتصف عـــام 2011) تـــشّكلت أولـــى املجـــموعـــات الـــعسكريـــة، وكـــانـــت تـــحت اســـم 
"كـــتيبة شهـــداء بـــانـــياس"، والـــتي يـــعتبر "النســـر" أحـــد أبـــرز قـــادتـــها املـــيدانـــيني. ورغـــم أّن الـــكتيبة فـــي تـــلك 
األثـــناء لـــم يـــتجاوز نـــشاطـــها تـــأمـــني انـــشقاق بـــعض الشـــبان مـــن صـــفوف الـــجيش األســـدي، وتـــولـــي أمـــور 
إيـصالـهم إلـى مـدنـهم، بـاإلضـافـة إلـى تـنفيذ بـعض الـعمليات الـعسكريـة املحـدودة ضـد حـواجـز ومـفارز تـابـعة 

3- شھادة حصل علیھا الباحث من الناشط "خالد" من مدینة بانیاس، بتاریخ: شتاء 2016.
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بانياس
البيضا التي لم يبق من اسمها شيء

تقع البيضا إلى 
الجنوب الشرقي 
من مدينة بانياس

قامت الكتيبة 
بعملية ضد دورية 
وتمكنت من قتل 

أغلب عناصرها 

تجاوز عدد الشهداء 
300 شهيد

 تعرضت لمجزرة 
مروعة من قبل 

مجموعات "الدفاع 
الوطني"

قاد عمليات القتل 
"علي كيالي"

تشكلت "كتيبة 
شهداء بانياس"

تأمين انشقاق بعض الشبان 
من صفوف الجيش األسدي 

وتنفيذ بعض العمليات 
العسكرية المحدودة 

 2 _3 أيار  2013  2 أيار 2013 

 بانياس
تنتظم
سياسيًا

تحدي المستحيل..بانياس تنتفض

صخب
األيام
األولى

األيام التي
تلت 18
من آذار

إشاعات..
وفتن..
وتحرير
المدينة

أول
اعتصام

ومحاولة احتالل
الساحة
العامة

1

2

3

السيطرة
على

المدينة
5

اقتحام
المدينة

وانتهاء مرحلة 
العمل
السلمي

7
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2011/3/18
من جامع الرحمن وسطأول مظاهرة

بانياس و كان إمامه
"أنس عيروط"

 من أبرزهم:  أنس الشغري 
                        

                        حامد عرابي 
                        

                        محمد الزير 

الذين يقبعون حتى اليوم في سجون نظام األسد.

2011/4/10

2011/5/7

2011/5/5

2011/3/25

2011/4/1

تعرضت قرية البيضا القتحام من
قبل الشبيحة وقاموا بحملة

اعتقاالت واسعة بين المدنيين
والتنكيل بهم في ساحة القرية

12 نيسان
شاع خبر صدور عفو رئاسي
عن ناشطي مدينة بانياس
فاختفى السالح وسحبت
الحواجز و دخل الجيش

بدون صدامات أو اعتقاالت
أو تفتيش.

حتى 4 أيار
لم تتوقف المظاهرات
ولكن لم تتعرض ألي
تدخل من قبل النظام

 نيسان 2011
تجمع المئات في ساحة 

السنتر و قرروا المبيت 
في الساحة العامة. 

طلب العيروط من األهالي 
فض االعتصام تخوفًا من 

حدوث مجزرة.

بعد طلب الشيخ العيروط من 
األهالي التسلح اندفع الشبان 
إلى قطع الطرقات و وضعت 
الحواجز على مداخل المدينة 

وتوقفت أغلب مؤسسات 
الدولة عن العمل وانسحبت 

العناصر األمنية وقوى الجيش 
والبوليس وباتت المدينة 

تحت سيطرة األهالي.

اقتحمت قوات األسد المدينة و 
شنت حملة اعتقاالت عشوائية 
و وصل العدد إلى 2000 معتقل 
تم جمعهم في الملعب البلدي 

و تعرضوا للضرب

جمعة "نساء المرقب" خرجت 
بانياس في مظاهرات غاضبة و 

سقط جرحى و اعتقل العشرات 
من الشبان.

بعد االعتصام السلمي سرت 
إشاعة بأن العلويين  يستعدون 

القتحام األحياء السنية و 
بالعكس ثم اكتشف الجميع 

بأنها إشاعة من األجهزة األمنية.

في مظاهرة الجمعة التالية أكد 
المتظاهرون على ضرورة 
التعايش المشترك ونبذ 

الطائفية.

6

مجلس
قيادة

الثورة في
بانياس

احتالل
الجدران..

كتيبة
الفاروق
للبخاخ

أيار 2011

النصف الثاني منتصف  2012 
من عام 2012

تم تأسيس 
"المجلس" بعد 
اقتحام الجيش 

النظامي للمدينة

تم التأسيس 
واستمرت بالعمل 

حتى بدايات عام 2013

عمل على إيصال صوت 
بانياس و كصلة وصل 
بين الجهات اإلغاثية

و عوائل المدينة

جدران المدارس، وجدران األبنية 
الخالية من السكان حتى ال يتأذى 

قاطنيها، وحتى جدران بعض 
األبنية الحكومية

اقتصر عمل المجلس 
على عمليات اإلغاثة 

وتأمين الدعم المادي 
والغذائي والطبي 

ألهالي بانياس

تجمع
أحرار

بانياس

2012-9-3
تم اإلعالن عن 
تأسيسه و هو 

منظمة مدنية 
مستقلة

عدد األعضاء
في 2013

بداية 2012 تعرض األعضاء للمالحقة 
فتراجع نشاط األعضاء ولكن التجمع 

مازال موجود حتى اليوم  

تمكن التجمع من جمع ملفات ضخمة 
كوثائق يمكن استخدامها من أجل 

المحاكم التي ستلي سقوط نظام األسد 
واستخدامها كأدلة ضد المجرمين

امتلك المكتب أرشيفًا ضخمًا تم فيه 
أرشفة وتوثيق أسماء المعتقلين 

والشهداء والمفقودين من أبناء 
المدينة.

1500

مكتب
بانياس
اإلعالمي

تصاعد
العنف
وانهيار
التحرير

طلب الشيخ أنس عيروط من 
المصلين اإلنصراف إلى بيوتهم

طالما أن النظام التزم بتنفيذ 
المطالب و لكنهم رفضوا

خرج اآلالف من مدينة
بانياس في مظاهرات عارمة

ال
للطائفية

أولى الطلقات.. مرحلة حمل السالح

عامالن دفعا شبان بانياس إلى حمل السالح

كتيبة أحفاد أبي بكر الصديقكتيبة شهداء بانياس

الدور الذي لعبه الشيخ
أنس عيروط في تحريض
األهالي على حمل السالح

تشكلت في آب 2012 

بقيادة: حذيفة الشغري
 نشطت في جبل األكراد
ومنطقة الغسانية والناجية و
ما تزال حتى اآلن.

حجم العنف الذي مارسته
قوات األسد وميليشيات 
الشبيحة بحق المدنيين

تشكلت في نيسان/أيار 
2012

من بضعة شبان من شباب
المدينة وأسلحة خفيفة 

بقيادة: "حسن.ص"
تم القبض عليه و مازال 

مصيره مجهوًال.



مشروع مدن في الثورة SyriaUntold حكاية ما انحكت

لـــــــنظام األســـــــد، إال 
أّن هــــــــــــــــــذا األمــــــــــــــــــر 
ســـيتغير بـــعد إلـــقاء 
قــــــــوات املــــــــخابــــــــرات 
الـــقبض عـــلى قـــائـــد 
املجـــموعـــة املـــعروف 
"بــــــــالنســــــــر"، أثــــــــناء 
زيــارتــه لــعائــلته فــي 

القرية.

وبـــــــــــاالســـــــــــتناد إلـــــــــــى 
، والــذي كــان عــلى مــقربــة مــن كــتيبة شهــداء بــانــياس، فــإّن أفــراد الــكتيبة تــخّوفــوا  4شــهادة الــناشــط "بــسام"

مـن أن يـعترف "النسـر" بـمواقـع مسـتودعـات السـالح الـتابـعة لـلكتيبة، وقـّرروا بـعد الـكثير مـن الجـدال، نـصب 
عدة كمائن لدوريات تابعة لنظام األسد من املحتمل أن يكون "النسر" برفقتها.

وفـي حـوالـي الـثانـي مـن أيـار سـنة 2013، تـمكن أفـراد كـتيبة شهـداء بـانـياس مـن مـفاجـأة إحـدى الـدوريـات 
الـتابـعة لـقوات األسـد، والـتي كـانـت مـؤلـفة مـن عـّدة سـيارات عـسكريـة مـليئة بـالـجنود، وتـمّكن أفـراد الـكتيبة 

في ذلك الوقت من قتل أغلب عناصر الدورية، بعد اشتباكات دارت فيما بينهم، استمرّت لعّدة ساعات.

عــلى ضــوء هــذه الــعملية، حــدث اســتنفار كــبير فــي صــفوف قــوات األســد، وســرت مــوجــة كــبيرة مــن الــغضب 
فـي صـفوف املـوالـني لـه. وأتـى املـديـنة تـعزيـزات كـبيرة مـن الـجيش وقـوى املـخابـرات، مـدعـمة بـميليشيات مـن 

الشبيحة، والذين لعبوا الدور األبرز في ارتكاب املجزرة.

وبحســـب "خـــالـــد"، اقتحـــمت جـــموع مـــا يـــسمى "بـــالـــدفـــاع الـــوطـــني"، وهـــي مجـــموعـــات مـــن األهـــالـــي الـــتي 
حــملت الســالح بــعلم وتــنظيم مــن قــبل نــظام األســد، األحــياء الــشمالــية مــن قــريــة الــبيضا، حــيث دخــل أفــراد 
هــذه املــيليشيا مــنازل األهــالــي املــدنــيني، وارتــكبوا مــجازر مــرّوعــة بــحقهم، فــذبــحت عــوائــل بــأكــملها، وحــرقــت 

4- شھادة حصل علیھا الفریق المیداني من الناشط "بسام" وھو اسم مستعار، بتاریخ نھایة عام 2015.
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بانياس
البيضا التي لم يبق من اسمها شيء

تقع البيضا إلى 
الجنوب الشرقي 
من مدينة بانياس

قامت الكتيبة 
بعملية ضد دورية 
وتمكنت من قتل 

أغلب عناصرها 

تجاوز عدد الشهداء 
300 شهيد

 تعرضت لمجزرة 
مروعة من قبل 

مجموعات "الدفاع 
الوطني"

قاد عمليات القتل 
"علي كيالي"

تشكلت "كتيبة 
شهداء بانياس"

تأمين انشقاق بعض الشبان 
من صفوف الجيش األسدي 

وتنفيذ بعض العمليات 
العسكرية المحدودة 

 2 _3 أيار  2013  2 أيار 2013 

 بانياس
تنتظم
سياسيًا

تحدي المستحيل..بانياس تنتفض

صخب
األيام
األولى

األيام التي
تلت 18
من آذار

إشاعات..
وفتن..
وتحرير
المدينة

أول
اعتصام

ومحاولة احتالل
الساحة
العامة

1
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3

السيطرة
على

المدينة
5

اقتحام
المدينة

وانتهاء مرحلة 
العمل
السلمي

7

4

2011/3/18
من جامع الرحمن وسطأول مظاهرة

بانياس و كان إمامه
"أنس عيروط"

 من أبرزهم:  أنس الشغري 
                        

                        حامد عرابي 
                        

                        محمد الزير 

الذين يقبعون حتى اليوم في سجون نظام األسد.

2011/4/10

2011/5/7

2011/5/5

2011/3/25

2011/4/1

تعرضت قرية البيضا القتحام من
قبل الشبيحة وقاموا بحملة

اعتقاالت واسعة بين المدنيين
والتنكيل بهم في ساحة القرية

12 نيسان
شاع خبر صدور عفو رئاسي
عن ناشطي مدينة بانياس
فاختفى السالح وسحبت
الحواجز و دخل الجيش

بدون صدامات أو اعتقاالت
أو تفتيش.

حتى 4 أيار
لم تتوقف المظاهرات
ولكن لم تتعرض ألي
تدخل من قبل النظام

 نيسان 2011
تجمع المئات في ساحة 

السنتر و قرروا المبيت 
في الساحة العامة. 

طلب العيروط من األهالي 
فض االعتصام تخوفًا من 

حدوث مجزرة.

بعد طلب الشيخ العيروط من 
األهالي التسلح اندفع الشبان 
إلى قطع الطرقات و وضعت 
الحواجز على مداخل المدينة 

وتوقفت أغلب مؤسسات 
الدولة عن العمل وانسحبت 

العناصر األمنية وقوى الجيش 
والبوليس وباتت المدينة 

تحت سيطرة األهالي.

اقتحمت قوات األسد المدينة و 
شنت حملة اعتقاالت عشوائية 
و وصل العدد إلى 2000 معتقل 
تم جمعهم في الملعب البلدي 

و تعرضوا للضرب

جمعة "نساء المرقب" خرجت 
بانياس في مظاهرات غاضبة و 

سقط جرحى و اعتقل العشرات 
من الشبان.

بعد االعتصام السلمي سرت 
إشاعة بأن العلويين  يستعدون 

القتحام األحياء السنية و 
بالعكس ثم اكتشف الجميع 

بأنها إشاعة من األجهزة األمنية.

في مظاهرة الجمعة التالية أكد 
المتظاهرون على ضرورة 
التعايش المشترك ونبذ 

الطائفية.

6

مجلس
قيادة

الثورة في
بانياس

احتالل
الجدران..

كتيبة
الفاروق
للبخاخ

أيار 2011

النصف الثاني منتصف  2012 
من عام 2012

تم تأسيس 
"المجلس" بعد 
اقتحام الجيش 

النظامي للمدينة

تم التأسيس 
واستمرت بالعمل 

حتى بدايات عام 2013

عمل على إيصال صوت 
بانياس و كصلة وصل 
بين الجهات اإلغاثية

و عوائل المدينة

جدران المدارس، وجدران األبنية 
الخالية من السكان حتى ال يتأذى 

قاطنيها، وحتى جدران بعض 
األبنية الحكومية

اقتصر عمل المجلس 
على عمليات اإلغاثة 

وتأمين الدعم المادي 
والغذائي والطبي 

ألهالي بانياس

تجمع
أحرار

بانياس

2012-9-3
تم اإلعالن عن 
تأسيسه و هو 

منظمة مدنية 
مستقلة

عدد األعضاء
في 2013

بداية 2012 تعرض األعضاء للمالحقة 
فتراجع نشاط األعضاء ولكن التجمع 

مازال موجود حتى اليوم  

تمكن التجمع من جمع ملفات ضخمة 
كوثائق يمكن استخدامها من أجل 

المحاكم التي ستلي سقوط نظام األسد 
واستخدامها كأدلة ضد المجرمين

امتلك المكتب أرشيفًا ضخمًا تم فيه 
أرشفة وتوثيق أسماء المعتقلين 

والشهداء والمفقودين من أبناء 
المدينة.

1500

مكتب
بانياس
اإلعالمي

تصاعد
العنف
وانهيار
التحرير

طلب الشيخ أنس عيروط من 
المصلين اإلنصراف إلى بيوتهم

طالما أن النظام التزم بتنفيذ 
المطالب و لكنهم رفضوا

خرج اآلالف من مدينة
بانياس في مظاهرات عارمة

ال
للطائفية

أولى الطلقات.. مرحلة حمل السالح

عامالن دفعا شبان بانياس إلى حمل السالح

كتيبة أحفاد أبي بكر الصديقكتيبة شهداء بانياس

الدور الذي لعبه الشيخ
أنس عيروط في تحريض
األهالي على حمل السالح

تشكلت في آب 2012 

بقيادة: حذيفة الشغري
 نشطت في جبل األكراد
ومنطقة الغسانية والناجية و
ما تزال حتى اآلن.

حجم العنف الذي مارسته
قوات األسد وميليشيات 
الشبيحة بحق المدنيين

تشكلت في نيسان/أيار 
2012

من بضعة شبان من شباب
المدينة وأسلحة خفيفة 

بقيادة: "حسن.ص"
تم القبض عليه و مازال 

مصيره مجهوًال.
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الــجثث ورمــيت فــي الــشوارع، واســتمرت هــذه املــيليشيات بــالــتقّدم فــي أحــياء الــقريــة، تــأتــيها "املــؤازرة" مــن 
. 5قرى أخرى، حتى أحكم الحصار على القرية ومنع سكانها من مغادرتها

أُخــرجــت األســر إلــى الــشارع، وقــتل أفــرادهــا مــن دون تــمييز بــني صــغير أو كــبير، واســتخدمــت الــسكاكــني 
والـسواطـير والـبنادق اآللـية فـي ارتـكاب الجـريـمة، وكـان املـدعـو "عـلي كـيالـي" يـقود هـذه الـعمليات، ويشـرف 

. 6على تنفيذها

ومـع نـهايـة يـوم الـثالـث مـن أيـار مـن ذلـك الـعام، اسـتيقظ الـعالـم عـلى املـئات مـن الـجثث املـتناثـرة فـي شـوارع 
قـريـة الـبيضا، والـتي تـجاوز عـددهـا وبحسـب اإلحـصائـيات الـثالثـمائـة جـثة، طـلب مـن مـا تـبقى مـن أهـالـي 

القرية دفنهم بعد انتهاء قوات الجيش والشبيحة من ارتكاب جريمتهم.

دفــنت جــثامــني الــضحايــا عــلى عجــل، ومُـــنع األهــالــي مــن إقــامــة طــقوس الــدفــن املــعتادة، وكــانــت رســالــة فــي 
غــايــة الــقسوة إلــى أهــالــي مــديــنة بــانــياس وريــفها فــي أّن الــساحــل الــسوري لــم يــعد لــلسوريــني، وإنــما فــقط 

لنظام األسد ومواليه، وأنّه منذ ذلك الوقت بات الساحل السوري، ساحل األسد.

h"ps:// :5- مشاھد مروعة تظھر جثث ضحایا مجزرة قریة البیضا تاریخ النشر: 5-5-2011، على الرابط االلكتروني التالي

www.youtube.com/watch?v=wFWLF1w6m3I

h"ps://www.youtube.com/watch?v=UUWds9xcpTc ،2014-2-23 :6- شھادة ناج من مجزرة قریة البیضا، تاریخ النشر
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الباب األول: تحدي المستحیل.. بانیاس تنتفض 
صخب األيام األولى 

فــي الــوقــت الــذي تــتسابــق فــيه املــدن الــسوريــة املــختلفة مــن أجــل إثــبات الــتحاقــها فــي الــثورة مــنذ الجــمعة 
األولــى الــتي تــلت املــظاهــرة الــتي خــرجــت فــي مــحافــظة درعــا جــنوب الــبالد بــتاريــخ 18-3-2011، تــشكل 
مـديـنة بـانـياس اسـتثناًء فـي كـونـها املـديـنة الـوحـيدة بـاسـتثناء درعـا، الـتي خـرجـت بـمظاهـرات مـناوئـة لـحكم 

األسد بتاريخ 2011-3-18.

بحسـب الـوثـائـق، وبـاالسـتناد إلـى شـهادة الـناشـط خـالـد مـن بـانـياس، فـإّن املـديـنة خـرجـت فـي أّول مـظاهـرة 
؛ ولـجامـع الـرحـمن أهـمية خـاصـة، تـركـت كـبير  7لـها بـتاريـخ 18-3-2011 مـن جـامـع الـرحـمن وسـط بـانـياس

األثـر عـلى الحـراك الـثوري فـي املـديـنة، حـتى نـكاد نـقول أّن هـذا الـجامـع كـان الـبؤرة الـثوريـة الـتي تـمحّور 
حولها الحراك الثوري في املدينة، ولعب دور املحرّض على الثورة.

خـالل سـنوات طـويـلة، كـان الـشيخ عـبد الـرحـمن عـيروط إمـامـاً لـجامـع الـرحـمن، واسـتمر فـي ذلـك حـتى وفـاتـه 
سـنة 1996، حـيث خـّلفه ابـنه الـشيخ أنـس عـيروط، والـذي سـيكون واحـداً مـن أهـم الـرجـاالت الـثوريـة تـأثـيراً 

في املدينة.

لـعب الـعيروط األب دوراً مـهماً فـي تـاريـخ املـديـنة 
الــقريــب، وبحســب الــروايــات، كــان لــلعيروط األب 
تـأثـيراً كـبيراً فـي إخـماد الـفتنة الـتي انـدلـعت فـي 
مـــــديـــــنة بـــــانـــــياس إبـــــان األحـــــداث الـــــدمـــــويـــــة فـــــي 
مـــــــحافـــــــظة حـــــــماه ســـــــنة 1982، فـــــــكان لـــــــه دورا 
بــارزاً فــي مــنع الــصدام بــني الــعلويــني مــن جــهة، 
والـــــسنة مـــــن أهـــــالـــــي بـــــانـــــياس مـــــن جـــــهة ثـــــانـــــية، 
وســاهــم فــي تــعزيــز الســلم األهــلي بــني مــكونــات 
املـــــــــديـــــــــنة، ومـــــــــنع أّي انـــــــــفجار اجـــــــــتماعـــــــــي بـــــــــني 
األهــالــي. لــذا كــان لــلعيروط مــكانــة خــاصــة لــدى 

جميع فئات املدينة من علويني وسنة.

h"ps://www.youtube.com/watch?v=HWdtUIbPiH4 ،2011-3-18 7- شریط فیدیو یظھر خروج أول مظاھرة في مدینة بانیاس بتاریخ
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بانياس
البيضا التي لم يبق من اسمها شيء

تقع البيضا إلى 
الجنوب الشرقي 
من مدينة بانياس

قامت الكتيبة 
بعملية ضد دورية 
وتمكنت من قتل 

أغلب عناصرها 

تجاوز عدد الشهداء 
300 شهيد

 تعرضت لمجزرة 
مروعة من قبل 

مجموعات "الدفاع 
الوطني"

قاد عمليات القتل 
"علي كيالي"

تشكلت "كتيبة 
شهداء بانياس"

تأمين انشقاق بعض الشبان 
من صفوف الجيش األسدي 

وتنفيذ بعض العمليات 
العسكرية المحدودة 

 2 _3 أيار  2013  2 أيار 2013 

 بانياس
تنتظم
سياسيًا

تحدي المستحيل..بانياس تنتفض

صخب
األيام
األولى

األيام التي
تلت 18
من آذار

إشاعات..
وفتن..
وتحرير
المدينة

أول
اعتصام

ومحاولة احتالل
الساحة
العامة

1

2

3

السيطرة
على

المدينة
5

اقتحام
المدينة

وانتهاء مرحلة 
العمل
السلمي

7

4

2011/3/18
من جامع الرحمن وسطأول مظاهرة

بانياس و كان إمامه
"أنس عيروط"

 من أبرزهم:  أنس الشغري 
                        

                        حامد عرابي 
                        

                        محمد الزير 

الذين يقبعون حتى اليوم في سجون نظام األسد.

2011/4/10

2011/5/7

2011/5/5

2011/3/25

2011/4/1

تعرضت قرية البيضا القتحام من
قبل الشبيحة وقاموا بحملة

اعتقاالت واسعة بين المدنيين
والتنكيل بهم في ساحة القرية

12 نيسان
شاع خبر صدور عفو رئاسي
عن ناشطي مدينة بانياس
فاختفى السالح وسحبت
الحواجز و دخل الجيش

بدون صدامات أو اعتقاالت
أو تفتيش.

حتى 4 أيار
لم تتوقف المظاهرات
ولكن لم تتعرض ألي
تدخل من قبل النظام

 نيسان 2011
تجمع المئات في ساحة 

السنتر و قرروا المبيت 
في الساحة العامة. 

طلب العيروط من األهالي 
فض االعتصام تخوفًا من 

حدوث مجزرة.

بعد طلب الشيخ العيروط من 
األهالي التسلح اندفع الشبان 
إلى قطع الطرقات و وضعت 
الحواجز على مداخل المدينة 

وتوقفت أغلب مؤسسات 
الدولة عن العمل وانسحبت 

العناصر األمنية وقوى الجيش 
والبوليس وباتت المدينة 

تحت سيطرة األهالي.

اقتحمت قوات األسد المدينة و 
شنت حملة اعتقاالت عشوائية 
و وصل العدد إلى 2000 معتقل 
تم جمعهم في الملعب البلدي 

و تعرضوا للضرب

جمعة "نساء المرقب" خرجت 
بانياس في مظاهرات غاضبة و 

سقط جرحى و اعتقل العشرات 
من الشبان.

بعد االعتصام السلمي سرت 
إشاعة بأن العلويين  يستعدون 

القتحام األحياء السنية و 
بالعكس ثم اكتشف الجميع 

بأنها إشاعة من األجهزة األمنية.

في مظاهرة الجمعة التالية أكد 
المتظاهرون على ضرورة 
التعايش المشترك ونبذ 

الطائفية.

6

مجلس
قيادة

الثورة في
بانياس

احتالل
الجدران..

كتيبة
الفاروق
للبخاخ

أيار 2011

النصف الثاني منتصف  2012 
من عام 2012

تم تأسيس 
"المجلس" بعد 
اقتحام الجيش 

النظامي للمدينة

تم التأسيس 
واستمرت بالعمل 

حتى بدايات عام 2013

عمل على إيصال صوت 
بانياس و كصلة وصل 
بين الجهات اإلغاثية

و عوائل المدينة

جدران المدارس، وجدران األبنية 
الخالية من السكان حتى ال يتأذى 

قاطنيها، وحتى جدران بعض 
األبنية الحكومية

اقتصر عمل المجلس 
على عمليات اإلغاثة 

وتأمين الدعم المادي 
والغذائي والطبي 

ألهالي بانياس

تجمع
أحرار

بانياس

2012-9-3
تم اإلعالن عن 
تأسيسه و هو 

منظمة مدنية 
مستقلة

عدد األعضاء
في 2013

بداية 2012 تعرض األعضاء للمالحقة 
فتراجع نشاط األعضاء ولكن التجمع 

مازال موجود حتى اليوم  

تمكن التجمع من جمع ملفات ضخمة 
كوثائق يمكن استخدامها من أجل 

المحاكم التي ستلي سقوط نظام األسد 
واستخدامها كأدلة ضد المجرمين

امتلك المكتب أرشيفًا ضخمًا تم فيه 
أرشفة وتوثيق أسماء المعتقلين 

والشهداء والمفقودين من أبناء 
المدينة.
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مكتب
بانياس
اإلعالمي

تصاعد
العنف
وانهيار
التحرير

طلب الشيخ أنس عيروط من 
المصلين اإلنصراف إلى بيوتهم

طالما أن النظام التزم بتنفيذ 
المطالب و لكنهم رفضوا

خرج اآلالف من مدينة
بانياس في مظاهرات عارمة

ال
للطائفية

أولى الطلقات.. مرحلة حمل السالح

عامالن دفعا شبان بانياس إلى حمل السالح

كتيبة أحفاد أبي بكر الصديقكتيبة شهداء بانياس

الدور الذي لعبه الشيخ
أنس عيروط في تحريض
األهالي على حمل السالح

تشكلت في آب 2012 

بقيادة: حذيفة الشغري
 نشطت في جبل األكراد
ومنطقة الغسانية والناجية و
ما تزال حتى اآلن.

حجم العنف الذي مارسته
قوات األسد وميليشيات 
الشبيحة بحق المدنيين

تشكلت في نيسان/أيار 
2012

من بضعة شبان من شباب
المدينة وأسلحة خفيفة 

بقيادة: "حسن.ص"
تم القبض عليه و مازال 

مصيره مجهوًال.

https://www.youtube.com/watch?v=HWdtUIbPiH4
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، فــإنــه تــابــع عــلى نــهج والــده، فــنال احــترام فــئات املــجتمع املحــلي، وعــزّز مــن  8بــالنســبة لــلشيخ أنــس عــيروط

مكانته خطابه الديني املعتدل، والذي كان دائماً ما يحض من خالله على العيش املشترك.

 ولـد الـشيخ أنـس عـيروط فـي مـديـنة بـانـياس الـساحـلية الـتابـعة ملـحافـظة طـرطـوس عـام 1971، ودرس فـي 
مــدارســها، وبــعد حــصولــه عــلى الــشهادة الــثانــويــة، تــّوجــه إلــى مــديــنة حــلب شــمال الــبالد لــلدراســة فــي كــلية 
الــهندســة، قــاطــع تــعليمه فــي حــلب بــعد مــرض والــده، وتــّوجــه إلــى دمــشق لــيدرس فــيها فــي قــسم الشــريــعة، 
وتخـّرج مـن الـكلية بـتاريـخ 1994، وفـي عـام 2011 حـصل عـلى درجـة الـدكـتوراه فـي الـفقه اإلسـالمـي مـن 
كــــلية األوزاعــــي لــــلدراســــات اإلســــالمــــية فــــي بــــيروت. وعــــمل بــــعد ذلــــك مــــدرّســــاً ملــــادة الشــــريــــعة فــــي مــــدارس 

بانياس، وإماماً لجامع الرحمن.

عـرف عـن الـشيخ الـعيروط كـونـه أحـد أعـالم الـطريـقة الـشاذلـية الـصوفـية فـي سـوريـة، وواظـب خـالل سـنوات 
تـــّولـــيه إمـــامـــة جـــامـــع الـــرحـــمن عـــلى إعـــطاء دروس ديـــنية، يـــومـــني فـــي األســـبوع، وخـــالل ســـنوات كـــان لـــلشيخ 
الـــعيروط العشـــرات مـــن الـــتالمـــذة الـــذيـــن يـــواظـــبون عـــلى حـــضور دروســـه، ويـــكنون لـــه الـــكثير مـــن االحـــترام 

والتقدير، وحتى الطاعة.

وخــالفــاً للخــطاب الــذي تــبّناه الــعيروط طــيلة ســنوات عــمره، وهــو الخــطاب الــديــني املــعتدل، والــذي يــتحاشــى 
الـصدام مـع الـنظام الـحاكـم، لـعب الـشيخ أنـس دوراً مـهماً فـي تحـريـض أهـالـي بـانـياس عـلى الخـروج عـلى 
نـظام األسـد. وبحسـب الـناشـط خـالـد: اعـتلى الـشيخ الـعيروط مـنبر جـامـع الـرحـمن بـتاريـخ 2011-3-11، 
وخــطب فــي الــناس، وقــال: "ال يــمكن أن يــكون هــذا املــنبر مــنبراً محــمديــاً مــالــم يــصدح بــالــحق، ويــشير إلــى 
الـــباطـــل". مـــتابـــعاً خـــطبته تـــلك فـــي انـــتقاد الـــنظام، متحـــدثـــاً عـــن غـــالء ســـعر الـــطاقـــة الكهـــربـــائـــية، وتـــأثـــيرات 
مـصفاة بـانـياس لـتكريـر الـنفط السـلبية عـلى الـبيئة فـي املـديـنة، ومـشيراً إلـى املـدرّسـات املـنقبات مـن أهـالـي 
بــــانــــياس، والــــلواتــــي تــــّم نــــقلهن مــــن ســــلك الــــتدريــــس بســــبب الــــنقاب الــــذي يــــرتــــدونــــه، وغــــيرهــــا مــــن الــــقضايــــا 

املعيشية األخرى، وطالب النظام بحّل هذه املشاكل على وجه السرعة.

تـركـت تـلك الخـطبة أثـراً كـبيراً فـي نـفوس الشـبان وبـاقـي املـصّلني، والمسـت أعـماق أغـلب مـن اسـتمع إلـيها، 
وكـان الـشيخ الـعيروط فـي تـلك األثـناء يـتكلم بـلسان أهـالـي املـديـنة، ويـعبّر عـن مـطالـبهم الـتي كـانـوا يـخشون 

البوح بها. 

h"p:// :8- حول الشیخ العیروط، راجع: "سیرة الشیخ أنس بن عبد الرحمن محمد عیروط"، رابطة علماء المسلمین، على الموقع االلكتروني
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فـي الجـمعة الـتالـية، وبـتاريـخ 18-3-2011، احتشـد اآلالف مـن املـصلني فـي جـامـع الـرحـمن، وعـاد الـشيخ 
الـــعيروط إلـــى ذكـــر املـــطالـــب الـــتي كـــان قـــد أثـــارهـــا فـــي خـــطبته الـــسابـــقة، مـــما أجّــــــج الحـــماس فـــي صـــدور 

الحاضرين الذين خرجوا من الجامع هاتفني بمطالبهم، ومتّوجهني إلى وسط املدينة.

لــعب مجــموعــة مــن شــبان املــديــنة فــي األيــام الــتي ســبقت جــمعة 18 آذار دوراً مــهماً فــي دعــوة أصــدقــائــهم 
للخــروج فــي مــظاهــرة عــقب صــالة الجــمعة، وكــان مــن بــني أبــرز هــؤالء الــناشــطني، الــشاب أنــس الــشغري، 
ومجـموعـة مـن أصـدقـائـه، مـنهم حـامـد عـرابـي، ومحـمد الـزيـر، والـذيـن يـقبعون حـتى الـيوم فـي سـجون نـظام 

األسد.

فـي هـذا الـيوم الـذي يجـري الحـديـث عـنه، اجـتمع فـي قـاعـات الـجامـع، الـبالـغ مـساحـتها حـوالـي 600 مـتر 
مــربــع املــئات مــن املــصّلني، وبحســب روايــة الــناشــط خــالــد يــقول: "خــرجــت مــن الــجامــع بــعد انــتهاء الــصالة، 
ووقـفت أتحـدث مـع بـعض أصـدقـائـي، ولـم أكـن أعـلم بـأّي شـيء، ولـكنني الحـظت بـأّن الـناس بـدأت بـالتجـّمع 
بـــعد خـــروجـــها مـــن الـــجامـــع، وفـــجأة هـــتف أنـــس الـــشغري، بـــأعـــلى صـــوتـــه: "اهلل أكـــبر حـــريـــة"، وتـــبعه جـــموع 
الـناس، وهـتفوا خـلفه بـأعـلى صـوتـهم، وسـارت الجـموع بـاتـجاه سـاحـة املـديـنة، وهـم يهـتفون للحـريـة ويـدعـون 

إلى اإلصالحات". 

سـارت املـظاهـرة بـشكل عـشوائـي بـدايـة األمـر، وبـعد بـضعة أمـتار اعـتلى الـشاب "مـاهـر املـصري" أكـتاف 
بــــعض الشــــبّان، وبــــدأ يهــــتف، والــــناس تــــرّدد خــــلفه، وانــــتظمت املــــظاهــــرة وازداد عــــدد املــــشاركــــني، واســــتمرّ 
املــتظاهــرون بــالــتقّدم إلــى وســط املــديــنة مــن دون أن يــتعرض لــهم أّي طــرف، حــتى وصــل املــتظاهــرون إلــى 
الـقرب مـن كـراجـات املـديـنة، فـقام بـعض الشـبان مـن املـتظاهـريـن، بـالـهجوم عـلى حـافـلة عـامـلة يـملكها رجـل 
يـنتمي إلـى الـطائـفة الـعلويـة، ويـنقل املـوظـفني إلـى قـراهـم الـقريـبة مـن املـديـنة، فـتّم إيـقاع الـضرر بـالـحافـلة، 
فـتدخـل الـشيخ الـعيروط عـلى الـفور وحـّل املـشكلة، وتـكفّل بـإصـالح الـحافـلة مـن حـسابـه الـخاص. وخـرج فـي 
ذلــك الــوقــت شــعار (ســنة وعــلويــة، كــّلنا بــدنــا الحــريــة)، وبــدأت جــموع املــتظاهــريــن بــترديــد هــذا الهــتاف حــتى 
وصـــلوا إلـــى جـــانـــب مـــبنى فـــرع أمـــن الـــدولـــة الـــتابـــع لـــنظام األســـد، وتجـــمهروا حـــولـــه. فـــي ذلـــك الـــوقـــت دخـــل 
الـــشيخ أنـــس إلـــى داخـــل الـــفرع، وتـــواصـــل مـــع رئـــيس الـــفرع، وقـــّدم لـــه مـــطالـــب املـــتظاهـــريـــن وأمهـــلهم مـــدة 
أســـبوع مـــن أجـــل تـــنفيذهـــا. وخـــرج بـــعدهـــا إلـــى املـــتظاهـــريـــن، وطـــلب مـــنهم االنـــصراف إلـــى بـــيوتـــهم وفـــضّ 

املظاهرة، وهو ما حدث فعلياً.

األيام التي تلت الثامن عشر من آذار 
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فـــي الـــوقـــت الـــذي كـــانـــت تحتشـــد فـــيه شـــوارع 
مـــــــديـــــــنة درعـــــــا بـــــــاملـــــــتظاهـــــــريـــــــن، ويـــــــسقط فـــــــي 
أوســاطــهم الجــرحــى والشهــداء عــلى يــد قــوات 
األســــــد، كــــــانــــــت مــــــديــــــنة بــــــانــــــياس تخــــــرج فــــــي 
مـظاهـرتـها األولـى، وتهـتف للحـريـة مـن دون أن 
يــــتعرّض املــــتظاهــــرون ألّي أذى، ومــــن دون أن 
يـعلموا حـتى أّن مـديـنة درعـا تشهـد مـظاهـرات 

شبيهة بتلك التي خرجت في مدينتهم.

واسـتمر األمـر كـذلـك فـي املـظاهـرات الـالحـقة، 
الـــــتي خـــــرج فـــــيها أبـــــناء املـــــديـــــنة مـــــن دون أن 
يــتعرّضــوا ألّي قــمع أو تــدخــل مــن قــبل األجهــزة 

األمـــنية. فـــخالل األيـــام واألســـابـــيع الـــقليلة الـــتي تـــلت مـــظاهـــرة الـــثامـــن عشـــر مـــن آذار لـــم تشهـــد املـــديـــنة أيّ 
حــملة اعــتقال، أســوة بــالــعديــد مــن املــناطــق املــنتفضة األخــرى فــي مــناطــق مــختلفة مــن ســوريــة، وأبــعد مــن 
ذلــك، حــيث رضــخ نــظام األســد لــلعديــد مــن مــطالــب املــتظاهــريــن، فــأعــيدت املــدرّســات إلــى ســلك الــتعليم بــعد 
أن كــّن نــقلن مــنه إلــى مــؤســسات أخــرى تــابــعة لــلدولــة، وطــرح إعــادة نــقاش فــواتــير الكهــربــاء وســعر الــطاقــة 
الكهـربـائـية، وغـيرهـا مـن املـطالـب الـتي أثـارهـا املـنتفضون فـي وقـت سـابـق. كـّل هـذا شـكل دافـعاً قـويـاً لـدى 

أهالي املدينة، من أجل الخروج في مزيد من املظاهرات، ورفع سقف املطالب الشعبية. 

فــي الجــمعة الــثانــية، وبــتاريــخ 25-3-2011، وبــعد االنــتهاء مــن صــالة الجــمعة فــي جــامــع الــرحــمن، طــلب 
الـــشيخ أنـــس عـــيروط مـــن املـــصّلني االنـــصراف إلـــى بـــيوتـــهم وعـــدم الخـــروج فـــي مـــظاهـــرة، طـــاملـــا أّن الـــنظام 
الــتزم فــي تــنفيذ مــطالــبهم، وقــال فــي نــهايــة خــطبته: (كــما كــان خــروجــكم فــي الجــمعة الــسابــقة هلل، اجــعلوا 
صــــمتكم فــــي هــــذه الجــــمعة هلل). إال أّن جــــموع املــــصلني رفــــضت االســــتجابــــة لــــذلــــك، وأصــــّر الشــــبان عــــلى 
الخـروج فـي مـظاهـرة، خـصوصـاً، وأّن أخـبار درعـا، ومـا سـقط فـيها مـن شهـداء، كـان قـد انتشـر فـي أوسـاط 
أهــالــي بــانــياس، وبــات خــروجــهم إلــى الــشارع جــزءاً مــن الحــراك الــعام الــسوري، ولــيس مــرتــبطاً بــمطالــب 

تخص أهالي املدينة.
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2011/3/18
من جامع الرحمن وسطأول مظاهرة

بانياس و كان إمامه
"أنس عيروط"

 من أبرزهم:  أنس الشغري 
                        

                        حامد عرابي 
                        

                        محمد الزير 

الذين يقبعون حتى اليوم في سجون نظام األسد.

2011/4/10

2011/5/7

2011/5/5

2011/3/25

2011/4/1

تعرضت قرية البيضا القتحام من
قبل الشبيحة وقاموا بحملة

اعتقاالت واسعة بين المدنيين
والتنكيل بهم في ساحة القرية

12 نيسان
شاع خبر صدور عفو رئاسي
عن ناشطي مدينة بانياس
فاختفى السالح وسحبت
الحواجز و دخل الجيش

بدون صدامات أو اعتقاالت
أو تفتيش.

حتى 4 أيار
لم تتوقف المظاهرات
ولكن لم تتعرض ألي
تدخل من قبل النظام

 نيسان 2011
تجمع المئات في ساحة 

السنتر و قرروا المبيت 
في الساحة العامة. 

طلب العيروط من األهالي 
فض االعتصام تخوفًا من 

حدوث مجزرة.

بعد طلب الشيخ العيروط من 
األهالي التسلح اندفع الشبان 
إلى قطع الطرقات و وضعت 
الحواجز على مداخل المدينة 

وتوقفت أغلب مؤسسات 
الدولة عن العمل وانسحبت 

العناصر األمنية وقوى الجيش 
والبوليس وباتت المدينة 

تحت سيطرة األهالي.

اقتحمت قوات األسد المدينة و 
شنت حملة اعتقاالت عشوائية 
و وصل العدد إلى 2000 معتقل 
تم جمعهم في الملعب البلدي 

و تعرضوا للضرب

جمعة "نساء المرقب" خرجت 
بانياس في مظاهرات غاضبة و 

سقط جرحى و اعتقل العشرات 
من الشبان.

بعد االعتصام السلمي سرت 
إشاعة بأن العلويين  يستعدون 

القتحام األحياء السنية و 
بالعكس ثم اكتشف الجميع 

بأنها إشاعة من األجهزة األمنية.

في مظاهرة الجمعة التالية أكد 
المتظاهرون على ضرورة 
التعايش المشترك ونبذ 

الطائفية.

6

مجلس
قيادة

الثورة في
بانياس

احتالل
الجدران..

كتيبة
الفاروق
للبخاخ

أيار 2011

النصف الثاني منتصف  2012 
من عام 2012

تم تأسيس 
"المجلس" بعد 
اقتحام الجيش 

النظامي للمدينة

تم التأسيس 
واستمرت بالعمل 

حتى بدايات عام 2013

عمل على إيصال صوت 
بانياس و كصلة وصل 
بين الجهات اإلغاثية

و عوائل المدينة

جدران المدارس، وجدران األبنية 
الخالية من السكان حتى ال يتأذى 

قاطنيها، وحتى جدران بعض 
األبنية الحكومية

اقتصر عمل المجلس 
على عمليات اإلغاثة 

وتأمين الدعم المادي 
والغذائي والطبي 

ألهالي بانياس

تجمع
أحرار

بانياس

2012-9-3
تم اإلعالن عن 
تأسيسه و هو 

منظمة مدنية 
مستقلة

عدد األعضاء
في 2013

بداية 2012 تعرض األعضاء للمالحقة 
فتراجع نشاط األعضاء ولكن التجمع 

مازال موجود حتى اليوم  

تمكن التجمع من جمع ملفات ضخمة 
كوثائق يمكن استخدامها من أجل 

المحاكم التي ستلي سقوط نظام األسد 
واستخدامها كأدلة ضد المجرمين

امتلك المكتب أرشيفًا ضخمًا تم فيه 
أرشفة وتوثيق أسماء المعتقلين 

والشهداء والمفقودين من أبناء 
المدينة.

1500

مكتب
بانياس
اإلعالمي

تصاعد
العنف
وانهيار
التحرير

طلب الشيخ أنس عيروط من 
المصلين اإلنصراف إلى بيوتهم

طالما أن النظام التزم بتنفيذ 
المطالب و لكنهم رفضوا

خرج اآلالف من مدينة
بانياس في مظاهرات عارمة

ال
للطائفية

أولى الطلقات.. مرحلة حمل السالح

عامالن دفعا شبان بانياس إلى حمل السالح

كتيبة أحفاد أبي بكر الصديقكتيبة شهداء بانياس

الدور الذي لعبه الشيخ
أنس عيروط في تحريض
األهالي على حمل السالح

تشكلت في آب 2012 

بقيادة: حذيفة الشغري
 نشطت في جبل األكراد
ومنطقة الغسانية والناجية و
ما تزال حتى اآلن.

حجم العنف الذي مارسته
قوات األسد وميليشيات 
الشبيحة بحق المدنيين

تشكلت في نيسان/أيار 
2012

من بضعة شبان من شباب
المدينة وأسلحة خفيفة 

بقيادة: "حسن.ص"
تم القبض عليه و مازال 

مصيره مجهوًال.
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مـا إن خـرج املـصلون إلـى الـشارع، وبـدأوا بـالتجـمع، حـتى هـتف أنـس الـشغري بـأعـلى صـوتـه: (اهلل أكـبر، 
حـريـة)، ورّدد خـلفه جـموع املـتظاهـريـن بـأعـلى صـوتـهم شـعارات داعـمة لـدرعـا، مـنّدديـن بـإطـالق قـوات األسـد 

 . 9النار على املتظاهرين وإسقاط ضحايا في صفوفهم

اتــجه املــتظاهــرون بــاتــجاه وســط املــديــنة، وبــعدهــا انحــرفــت املــظاهــرة بــاتــجاه جــنوب املــديــنة، نــاحــية أحــياء 
الـــسنة، وذلـــك تـــجنباً لـــلصدام مـــع أهـــالـــي األحـــياء الـــشمالـــية مـــن املـــديـــنة، وهـــم فـــي غـــالـــبيتهم مـــن الـــطائـــفة 
الـعلويـة، وكـان االتـفاق قـد تـّم فـي وقـت سـابـق مـع أهـالـي حـيّ الـسنتر مـن أجـل الخـروج مـن جـامـع الـقبيات 

الكائن في تلك املنطقة، وااللتقاء في مظاهرة عارمة في ساحة الحيّ.

فـي تـلك األثـناء كـان الـشيخ مـصطفى عـابـديـن إمـامـاً لـجامـع الـقبيات، وبحسـب الـناشـط خـالـد، قـام الـشيخ 
مـصطفى أثـناء خـطبة يـوم الجـمعة بـالـتّوجـه إلـى املـصلني، وطـلب مـنهم عـدم الخـروج فـي أّي مـظاهـرة ضـد 
الــــنظام، وذلــــك تــــجنّباً ألّي صــــدامــــات مــــع األهــــالــــي، فــــما كــــان مــــن أحــــد الشــــبان إال أن صــــعد إلــــى مــــنبر 
الـجامـع، ومـنع الـشيخ مـن إكـمال خـطبته، وهـتف مـن قـلب الـجامـع: (اهلل أكـبر حـريـة). وخـرج املـصلون إلـى 
الـشارع، وجـابـوا أحـياء املـديـنة، والـتقوا مـع إخـوانـهم الـقادمـني مـن جـامـع الـرحـمن، وامـتألت سـاحـة الـسنتر 

عن آخرها باملتظاهرين، والذين هتفوا بملء حناجرهم للحرية التي حرموا منها لعقود طويلة.

فـــي الجـــمعة الـــثالـــثة، وبـــعد أن قـــام الـــرئـــيس الـــسوري بـــإلـــقاء خـــطاب فـــي مجـــلس الـــشعب فـــي الـــعاصـــمة 
دمــشق، وضــحك وسخــر فــيه مــن مجــريــات األحــداث فــي درعــا، مســتخفاً بــالــدمــاء الــتي أريــقت، شــعر أغــلب 
أبـــناء ســـوريـــة ومـــنهم أهـــالـــي مـــديـــنة بـــانـــياس بـــطبيعة الـــحال بـــاالســـتفزاز والـــغضب الشـــديـــد، مـــما زادهـــم 
إصـراراً عـلى الخـروج إلـى الـشارع بـمظاهـرات عـارمـة، والـتي اتـسعت رقـعتها واسـتقطبت املـزيـد مـن الـفئات 

الشعبية إلى صفوفها.

بــــتاريــــخ 1-4-2011، وفــــي الجــــمعة الــــثالــــثة مــــن انــــطالق الــــثورة الــــسوريــــة، خــــرج اآلالف مــــن أبــــناء مــــديــــنة 
بـانـياس بـمظاهـرات عـارمـة، جـابـت شـوارع املـديـنة، وهـتفت للحـريـة والـكرامـة كـباقـي املـدن الـسوريـة الـثائـرة 
فـي ذلـك الـوقـت، وكـباقـي املـدن أيـضاً أصـبحت مـظاهـرات بـانـياس أكـثر تـنظيماً، وأكـثر قـوة، وانتشـرت فـيها 
الـــالفـــتات والـــصور، وتـــخّصص الـــعديـــد مـــن الشـــبان فـــي تـــصويـــرهـــا، وبـــثّها عـــلى وســـائـــل اإلعـــالم املـــختلفة. 

h"ps://www.youtube.com/watch?v=TIdzgNukm9A ،2011-3-25 9- شریط فیدیو یظھر خروج أھالي بانیاس في مظاھرة بتاریخ

صبر درويش بانياس: البيضا !15

https://www.youtube.com/watch?v=TIdzgNukm9A


مشروع مدن في الثورة SyriaUntold حكاية ما انحكت

وهـتف املـتظاهـرون ضـد الـتدخـل اإليـرانـي وتـدخـل حـزب اهلل، وكـانـت إحـدى الهـتافـات الـتي انتشـرت فـي تـلك 
. 10املظاهرة: (ال إيران وال حزب اهلل.. بدنا مسلم يّوحد اهلل)

أول اعتصام ومحاولة احتالل الساحة العامة 

 فـــي حـــوالـــي مـــنتصف شهـــر نـــيسان، وبـــعد نـــجاح 
الــناشــطني بــالخــروج بــأربــع مــظاهــرات مــن دون أن 
يــتعرّض لــهم أّي طــرف، أو يــقع عــليهم أّي اعــتداء، 
وبــعد تــزايــد أعــداد املــتظاهــريــن، ومــا ولّــده ذلــك مــن 
ثـــــقة بـــــالـــــنفس والحـــــماس، قـــــّرر الـــــناشـــــطون تـــــنفيذ 
اعـــــتصام فـــــي إحـــــدى ســـــاحـــــات املـــــديـــــنة، وبحســـــب 
الــناشــط خــالــد: "كــان األمــر يشــبه الــجنون!، فشــّدة 
الحـماس لـدى الـناشـطني دفـعتهم إلـى تـقريـر تـنفيذ 
اعـــتصام يســـتمر حـــتى ســـقوط الـــنظام، كـــان األمـــر 

أشبه بالحلم". 

وفــعالً، تــوجــه أهــالــي مــديــنة بــانــياس فــي أحــد أيــام 
شهــر نــيسان مــن عــام 2011، إلــى ســاحــة الــسنتر، وتجــّمعوا هــناك بــاملــئات؛ هــتفت الجــموع للحــريــة مــلء 
حـــناجـــرهـــا، ورّددوا الـــشعارات الـــثوريـــة حـــتى تـــعبوا، وعـــند ذلـــك وضـــعوا األغـــانـــي الحـــماســـية عـــلى مـــكبرات 
الـــصوت، واســـتمروا بـــالـــغناء طـــيلة املـــساء مـــن ذلـــك الـــيوم الـــربـــيعي؛ وعـــند حـــلول الـــليل، قـــام بـــعض الشـــبان 
بــالــتبرّع بــإحــضار الــفرش كــي يجــلس عــليها املــتظاهــرون، الــذيــن قــّرروا املــبيت فــي الــساحــة الــعامــة، كــما 

أحضروا الطعام واملياه.

عـــند مـــنتصف الـــليل، وبـــشكل مـــفاجئ، انـــسحب الـــشيخ الـــعيروط مـــن االعـــتصام، وعـــاد بـــعد وقـــت قـــصير، 
وأخـبر املـتظاهـريـن بـأنّـه الـتقى بـأحـد ضـباط األمـن، وأنّـه أخـبره بـأّن هـناك أوامـر أتـت مـن الـعاصـمة دمـشق 
بــتفريــق االعــتصام حــتى لــو أدى ذلــك إلــى ارتــكاب مجــزرة، وطــلب الــعيروط مــن األهــالــي فــض االعــتصام، 

والتّوجه إلى منازلهم خوفاً عليهم من أّي سوء، وهو ما حدث فعلياً.

إشاعات.. وفنت.. وتحرير املدينة 

h"ps://www.youtube.com/ ،2011-4-9 :10- مظاھرة في مدینة بانیاس تظھر تنظیم المظاھرة وانتشار الالفتات بین المتظاھرین، تاریخ النشر

watch?v=U2zbQx2WPaQ
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سياسيًا

تحدي المستحيل..بانياس تنتفض

صخب
األيام
األولى

األيام التي
تلت 18
من آذار

إشاعات..
وفتن..
وتحرير
المدينة

أول
اعتصام

ومحاولة احتالل
الساحة
العامة

1

2

3

السيطرة
على

المدينة
5

اقتحام
المدينة

وانتهاء مرحلة 
العمل
السلمي

7

4

2011/3/18
من جامع الرحمن وسطأول مظاهرة

بانياس و كان إمامه
"أنس عيروط"

 من أبرزهم:  أنس الشغري 
                        

                        حامد عرابي 
                        

                        محمد الزير 

الذين يقبعون حتى اليوم في سجون نظام األسد.

2011/4/10

2011/5/7

2011/5/5

2011/3/25

2011/4/1

تعرضت قرية البيضا القتحام من
قبل الشبيحة وقاموا بحملة

اعتقاالت واسعة بين المدنيين
والتنكيل بهم في ساحة القرية

12 نيسان
شاع خبر صدور عفو رئاسي
عن ناشطي مدينة بانياس
فاختفى السالح وسحبت
الحواجز و دخل الجيش

بدون صدامات أو اعتقاالت
أو تفتيش.

حتى 4 أيار
لم تتوقف المظاهرات
ولكن لم تتعرض ألي
تدخل من قبل النظام

 نيسان 2011
تجمع المئات في ساحة 

السنتر و قرروا المبيت 
في الساحة العامة. 

طلب العيروط من األهالي 
فض االعتصام تخوفًا من 

حدوث مجزرة.

بعد طلب الشيخ العيروط من 
األهالي التسلح اندفع الشبان 
إلى قطع الطرقات و وضعت 
الحواجز على مداخل المدينة 

وتوقفت أغلب مؤسسات 
الدولة عن العمل وانسحبت 

العناصر األمنية وقوى الجيش 
والبوليس وباتت المدينة 

تحت سيطرة األهالي.

اقتحمت قوات األسد المدينة و 
شنت حملة اعتقاالت عشوائية 
و وصل العدد إلى 2000 معتقل 
تم جمعهم في الملعب البلدي 

و تعرضوا للضرب

جمعة "نساء المرقب" خرجت 
بانياس في مظاهرات غاضبة و 

سقط جرحى و اعتقل العشرات 
من الشبان.

بعد االعتصام السلمي سرت 
إشاعة بأن العلويين  يستعدون 

القتحام األحياء السنية و 
بالعكس ثم اكتشف الجميع 

بأنها إشاعة من األجهزة األمنية.

في مظاهرة الجمعة التالية أكد 
المتظاهرون على ضرورة 
التعايش المشترك ونبذ 

الطائفية.

6

مجلس
قيادة

الثورة في
بانياس

احتالل
الجدران..

كتيبة
الفاروق
للبخاخ

أيار 2011

النصف الثاني منتصف  2012 
من عام 2012

تم تأسيس 
"المجلس" بعد 
اقتحام الجيش 

النظامي للمدينة

تم التأسيس 
واستمرت بالعمل 

حتى بدايات عام 2013

عمل على إيصال صوت 
بانياس و كصلة وصل 
بين الجهات اإلغاثية

و عوائل المدينة

جدران المدارس، وجدران األبنية 
الخالية من السكان حتى ال يتأذى 

قاطنيها، وحتى جدران بعض 
األبنية الحكومية

اقتصر عمل المجلس 
على عمليات اإلغاثة 

وتأمين الدعم المادي 
والغذائي والطبي 

ألهالي بانياس

تجمع
أحرار

بانياس

2012-9-3
تم اإلعالن عن 
تأسيسه و هو 

منظمة مدنية 
مستقلة

عدد األعضاء
في 2013

بداية 2012 تعرض األعضاء للمالحقة 
فتراجع نشاط األعضاء ولكن التجمع 

مازال موجود حتى اليوم  

تمكن التجمع من جمع ملفات ضخمة 
كوثائق يمكن استخدامها من أجل 

المحاكم التي ستلي سقوط نظام األسد 
واستخدامها كأدلة ضد المجرمين

امتلك المكتب أرشيفًا ضخمًا تم فيه 
أرشفة وتوثيق أسماء المعتقلين 

والشهداء والمفقودين من أبناء 
المدينة.

1500

مكتب
بانياس
اإلعالمي

تصاعد
العنف
وانهيار
التحرير

طلب الشيخ أنس عيروط من 
المصلين اإلنصراف إلى بيوتهم

طالما أن النظام التزم بتنفيذ 
المطالب و لكنهم رفضوا

خرج اآلالف من مدينة
بانياس في مظاهرات عارمة

ال
للطائفية

أولى الطلقات.. مرحلة حمل السالح

عامالن دفعا شبان بانياس إلى حمل السالح

كتيبة أحفاد أبي بكر الصديقكتيبة شهداء بانياس

الدور الذي لعبه الشيخ
أنس عيروط في تحريض
األهالي على حمل السالح

تشكلت في آب 2012 

بقيادة: حذيفة الشغري
 نشطت في جبل األكراد
ومنطقة الغسانية والناجية و
ما تزال حتى اآلن.

حجم العنف الذي مارسته
قوات األسد وميليشيات 
الشبيحة بحق المدنيين

تشكلت في نيسان/أيار 
2012

من بضعة شبان من شباب
المدينة وأسلحة خفيفة 

بقيادة: "حسن.ص"
تم القبض عليه و مازال 

مصيره مجهوًال.

https://www.youtube.com/watch?v=U2zbQx2WPaQ
https://www.youtube.com/watch?v=U2zbQx2WPaQ


مشروع مدن في الثورة SyriaUntold حكاية ما انحكت

بــــعد مــــحاولــــة االعــــتصام الســــلمي بــــعّدة أيــــام، 
ســـــرت فـــــي مـــــديـــــنة بـــــانـــــياس إشـــــاعـــــة انتشـــــرت 
كـالـنار فـي الـهشيم فـي أوسـاط أهـالـي املـديـنة. 
تــــــــقول بــــــــأن "الــــــــعلويــــــــني" يســــــــتعدون القــــــــتحام 
األحـــــــياء "الـــــــسنية"، وبـــــــاملـــــــثل، ســـــــرت شـــــــائـــــــعة 
أيــضاً بــأّن "الــسنة" يــتهيؤون القــتحام األحــياء 
"الـعلويـة". وانتشـرت مـوجـة مـن الـخوف والـذعـر 
فــــــــي أوســــــــاط األهــــــــالــــــــي، واســــــــتنفر الشــــــــبان، 
وتســـــــــــــّلح مـــــــــــــعظمهم بـــــــــــــالـــــــــــــعصي والـــــــــــــقضبان 
الحــــديــــديــــة. وبــــعد مــــضي بــــضع ســــاعــــات مــــن 

الــتوتــر، اكــتشف الجــميع بــأّن األمــر ال يــعدو كــونــه إشــاعــة، وغــالــباً مــا يــقف خــلف هــكذا شــائــعات عــناصــر 
تــابــعة لــألجهــزة األمــنية. إال أّن هــذه الــشائــعة كــشفت عــن هــشاشــة مــجتمع املــديــنة، وعــن اضــمحالل الــثقة 

فيما بني مكوناته الطائفية واالجتماعية.   

عـــلى إثـــر تـــلك األحـــداث، وفـــي املـــظاهـــرة الـــتي خـــرجـــت فـــي يـــوم الجـــمعة الـــتي تـــلتها، ركـــز املـــتظاهـــرون فـــي 
هـــتافـــاتـــهم عـــلى وحـــدة املـــكّون الـــسوري، وحـــضر فـــي تـــلك املـــظاهـــرة الـــعديـــد مـــن الـــناشـــطني مـــن الـــطائـــفة 
الـــعلويـــة، وأتـــيح لـــهم التحـــّدث إلـــى املـــتظاهـــريـــن عـــبر مـــكبّرات الـــصوت، حـــيث أكـــدوا عـــلى ضـــرورة الـــتعايـــش 

. 11املشترك بني أفراد املجتمع السوري، ونبذ الطائفية، وإخماد أّي فتنة محتملة بني األهالي

ورغـم كـّل املـحاوالت الـتي ذهـبت بـاتـجاه طـمأنـة األهـالـي، ومـنع أّي شـكل مـن أشـكال الـصدام فـيما بـينهم، 
إال أنّــه كــان واضــحاً أّن هــناك أطــراف كــان لــها مــصلحة حــقيقية فــي إثــارة الــفتنة، وحــرف الحــراك الــثوري 
فــي املــديــنة عــن مــطالــبه بــالحــريــة والــكرامــة وإســقاط الــنظام، إلــى حــراك يــختزل إلــى صــراع طــائــفي بــني 

السنة والعلويني.

فـــي الـــيوم الـــتالـــي لخـــروج مـــظاهـــرة يـــوم الجـــمعة، تـــفاجـــأ األهـــالـــي بـــانـــقطاع االتـــصاالت عـــن أحـــياء املـــديـــنة 
كــافــة، واســتمر االنــقطاع حــتى حــلول املــساء، وبــعدهــا شهــدت أحــياء املــديــنة انــقطاعــاً للكهــربــاء؛ دّب الــذعــر 
بــــني األهــــالــــي، الــــذيــــن تــــخّوفــــوا مــــن احــــتمال اقــــتحام املــــديــــنة مــــن قــــبل قــــوات األمــــن، فــــتّوجــــهوا إلــــى مسجــــد 

h"ps://www.youtube.com/watch? ،25/3/2011 11- خطاب فاطمة الزھراء، إحدى الناشطات من مدینة طرطوس - مظاھرات بانیاس

v=N6OjYegfcak
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بانياس
البيضا التي لم يبق من اسمها شيء

تقع البيضا إلى 
الجنوب الشرقي 
من مدينة بانياس

قامت الكتيبة 
بعملية ضد دورية 
وتمكنت من قتل 

أغلب عناصرها 

تجاوز عدد الشهداء 
300 شهيد

 تعرضت لمجزرة 
مروعة من قبل 

مجموعات "الدفاع 
الوطني"

قاد عمليات القتل 
"علي كيالي"

تشكلت "كتيبة 
شهداء بانياس"

تأمين انشقاق بعض الشبان 
من صفوف الجيش األسدي 

وتنفيذ بعض العمليات 
العسكرية المحدودة 

 2 _3 أيار  2013  2 أيار 2013 

 بانياس
تنتظم
سياسيًا

تحدي المستحيل..بانياس تنتفض

صخب
األيام
األولى

األيام التي
تلت 18
من آذار

إشاعات..
وفتن..
وتحرير
المدينة

أول
اعتصام

ومحاولة احتالل
الساحة
العامة

1

2

3

السيطرة
على

المدينة
5

اقتحام
المدينة

وانتهاء مرحلة 
العمل
السلمي

7

4

2011/3/18
من جامع الرحمن وسطأول مظاهرة

بانياس و كان إمامه
"أنس عيروط"

 من أبرزهم:  أنس الشغري 
                        

                        حامد عرابي 
                        

                        محمد الزير 

الذين يقبعون حتى اليوم في سجون نظام األسد.

2011/4/10

2011/5/7

2011/5/5

2011/3/25

2011/4/1

تعرضت قرية البيضا القتحام من
قبل الشبيحة وقاموا بحملة

اعتقاالت واسعة بين المدنيين
والتنكيل بهم في ساحة القرية

12 نيسان
شاع خبر صدور عفو رئاسي
عن ناشطي مدينة بانياس
فاختفى السالح وسحبت
الحواجز و دخل الجيش

بدون صدامات أو اعتقاالت
أو تفتيش.

حتى 4 أيار
لم تتوقف المظاهرات
ولكن لم تتعرض ألي
تدخل من قبل النظام

 نيسان 2011
تجمع المئات في ساحة 

السنتر و قرروا المبيت 
في الساحة العامة. 

طلب العيروط من األهالي 
فض االعتصام تخوفًا من 

حدوث مجزرة.

بعد طلب الشيخ العيروط من 
األهالي التسلح اندفع الشبان 
إلى قطع الطرقات و وضعت 
الحواجز على مداخل المدينة 

وتوقفت أغلب مؤسسات 
الدولة عن العمل وانسحبت 

العناصر األمنية وقوى الجيش 
والبوليس وباتت المدينة 

تحت سيطرة األهالي.

اقتحمت قوات األسد المدينة و 
شنت حملة اعتقاالت عشوائية 
و وصل العدد إلى 2000 معتقل 
تم جمعهم في الملعب البلدي 

و تعرضوا للضرب

جمعة "نساء المرقب" خرجت 
بانياس في مظاهرات غاضبة و 

سقط جرحى و اعتقل العشرات 
من الشبان.

بعد االعتصام السلمي سرت 
إشاعة بأن العلويين  يستعدون 

القتحام األحياء السنية و 
بالعكس ثم اكتشف الجميع 

بأنها إشاعة من األجهزة األمنية.

في مظاهرة الجمعة التالية أكد 
المتظاهرون على ضرورة 
التعايش المشترك ونبذ 

الطائفية.

6

مجلس
قيادة

الثورة في
بانياس

احتالل
الجدران..

كتيبة
الفاروق
للبخاخ

أيار 2011

النصف الثاني منتصف  2012 
من عام 2012

تم تأسيس 
"المجلس" بعد 
اقتحام الجيش 

النظامي للمدينة

تم التأسيس 
واستمرت بالعمل 

حتى بدايات عام 2013

عمل على إيصال صوت 
بانياس و كصلة وصل 
بين الجهات اإلغاثية

و عوائل المدينة

جدران المدارس، وجدران األبنية 
الخالية من السكان حتى ال يتأذى 

قاطنيها، وحتى جدران بعض 
األبنية الحكومية

اقتصر عمل المجلس 
على عمليات اإلغاثة 

وتأمين الدعم المادي 
والغذائي والطبي 

ألهالي بانياس

تجمع
أحرار

بانياس

2012-9-3
تم اإلعالن عن 
تأسيسه و هو 

منظمة مدنية 
مستقلة

عدد األعضاء
في 2013

بداية 2012 تعرض األعضاء للمالحقة 
فتراجع نشاط األعضاء ولكن التجمع 

مازال موجود حتى اليوم  

تمكن التجمع من جمع ملفات ضخمة 
كوثائق يمكن استخدامها من أجل 

المحاكم التي ستلي سقوط نظام األسد 
واستخدامها كأدلة ضد المجرمين

امتلك المكتب أرشيفًا ضخمًا تم فيه 
أرشفة وتوثيق أسماء المعتقلين 

والشهداء والمفقودين من أبناء 
المدينة.

1500

مكتب
بانياس
اإلعالمي

تصاعد
العنف
وانهيار
التحرير

طلب الشيخ أنس عيروط من 
المصلين اإلنصراف إلى بيوتهم

طالما أن النظام التزم بتنفيذ 
المطالب و لكنهم رفضوا

خرج اآلالف من مدينة
بانياس في مظاهرات عارمة

ال
للطائفية

أولى الطلقات.. مرحلة حمل السالح

عامالن دفعا شبان بانياس إلى حمل السالح

كتيبة أحفاد أبي بكر الصديقكتيبة شهداء بانياس

الدور الذي لعبه الشيخ
أنس عيروط في تحريض
األهالي على حمل السالح

تشكلت في آب 2012 

بقيادة: حذيفة الشغري
 نشطت في جبل األكراد
ومنطقة الغسانية والناجية و
ما تزال حتى اآلن.

حجم العنف الذي مارسته
قوات األسد وميليشيات 
الشبيحة بحق المدنيين

تشكلت في نيسان/أيار 
2012

من بضعة شبان من شباب
المدينة وأسلحة خفيفة 

بقيادة: "حسن.ص"
تم القبض عليه و مازال 

مصيره مجهوًال.

https://www.youtube.com/watch?v=N6OjYegfcak
https://www.youtube.com/watch?v=N6OjYegfcak
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الـــــرحـــــمن، واجـــــتمعوا هـــــناك بـــــالـــــشيخ أنـــــس عـــــيروط، وراحـــــوا يـــــتباحـــــثون فـــــي أســـــباب هـــــذا االنـــــقطاع فـــــي 
االتصاالت والكهرباء، ويعرّضون مخاوفهم حول إمكانية اقتحام املدينة.

ورغـــم أنّـــه لـــم يـــكن ثـــمة مـــؤشـــر واضـــح ألّي مـــحاولـــة اقـــتحام، حـــيث لـــم يلحـــظ أّي تـــواجـــد أمـــني غـــريـــب فـــي 
شـوارع املـديـنة، أو حـشود عـسكريـة فـي مـحيطها، إال أنّـه سـرت مـخاوف كـبيرة بـني أوسـاط األهـالـي، ومـما 
زاد األمــور ســوءا كــان دعــوة الــشيخ أنــس عــيروط لــألهــالــي للتســّلح مــن أجــل الــدفــاع عــن الــنفس، حــتى ولــو 
بـبندقـية صـيد. وعـوضـاً عـن أن يـساهـم الـعيروط فـي طـمأنـة األهـالـي، ومـحاولـة االسـتعالم عـن أسـباب هـذا 
االنـقطاع فـي االتـصاالت والكهـربـاء، خـصوصـاً أنـه تـربـطه صـالت قـويـة مـع أشـخاص مـتنفذيـن فـي الـدولـة 
وأجهـزة املـخابـرات، إال أنـه عـوضـاً عـن ذلـك زاد مـن قـلق األهـالـي وهـلعهم مـن احـتمال تـنفيذ قـوى املـخابـرات 

السورية لعملية اقتحام للمدينة، وشن حملة اعتقاالت في صفوف الناشطني.

اســـتنفر األهـــالـــي، وتســـّلح مـــن يـــمتلك الســـالح، وقـــام الشـــبان بـــنصب الـــحواجـــز وقـــطع الـــطرقـــات الـــعامـــة، 
مستعينني بحاويات القمامة وما تيّسر لهم من أنقاض، وعّم مناخ مشحون من الترقب والهواجس.

كـانـت لـيلة حـالـكة، وكـان مـن الـصعب عـلى األهـالـي الـنوم، وبحسـب شـهادة الـناشـط "خـالـد": فـي سـاعـات 
الـــصباح األولـــى، سُـــــــمع إطـــالق نـــار فـــي املـــديـــنة، اســـتمر لـــبضعة دقـــائـــق، مـــما أدى إلـــى اســـتنفار الجـــميع، 
وعــندمــا خــرجــنا نســتطلع األمــر، عــلمنا بــأّن مجــموعــة مــن الشــبان مــن خــارج املــديــنة، يــقودون عــدة ســيارات 
بــشكل مســرع فــي أحــياء املــديــنة، ويــضعون أغــانــي مــوالــية لــنظام األســد، قــامــوا بــإطــالق الــنار عــلى جــامــع 

أبو بكر الصديق، وأصابوا إمام الجامع بإصابات بليغة".

اسـتنفر شـبان املـديـنة، وقـامـوا بـمطاردة الـسيارات الـتي أطـلقت الـنار، وتـمكن املقتحـمون مـن الهـرب تـاركـني 
خــلفهم إحــدى ســياراتــهم الــتي أصــيبت عجــلتها عــلى إثــر املــطاردة. فــقام الشــبان بحــرق الــسيارة، ومــن ثــم 
سـحبها إلـى وسـط املـديـنة، وبـعد انـطفاء الـنيران، قـامـوا بـكتابـة عـبارة عـليها، قـالـوا فـيها: "أنـت فـي بـانـياس، 

وليس في إسرائيل".

السيطرة على األحياء الثائرة 

فـــي الـــفترة املـــمتدة بـــني حـــوالـــي 10 نـــيسان وحـــتى الـــرابـــع مـــن أيـــار ســـنة 2011، شهـــدت مـــديـــنة بـــانـــياس 
تحوالت دراماتيكية، ورغم قصر فترة انطالق الثورة في بانياس كما باقي سوريا في ذلك التاريخ، إاّل أّن 
املـديـنة كـانـت مـن أولـى املـدن الـتي اخـتبرت مـصطلح "التحـريـر"، والـذي لـن يـسمع بـه الـسوريـني قـبل أشهـر 

طويلة على أحداث بانياس.
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ال أحـــد بـــالـــضبط يـــعلم الـــيوم املـــغزى الـــحقيقي مـــن 
الــــــــقرار الــــــــذي تــــــــم اتــــــــخاذه فــــــــي بــــــــانــــــــياس، ودفــــــــع 
بــالشــبان مــن أجــل "تحــريــر" أحــيائــهم الــثائــرة. إال 
أّن أغـلب الـشهادات وتحـديـداً تـلك الـشهادات الـتي 
قـّدمـها شـبان تـتلمذوا عـلى يـد الـشيخ أنـس عـيروط، 
والــــــذيــــــن يــــــكنون لــــــه الــــــكثير مــــــن االحــــــترام والــــــوالء، 
أجـــــــمعوا عـــــــلى أّن الـــــــشيخ الـــــــعيروط كـــــــان لـــــــه دوراً 
حــاســماً فــي كــل مــا يــتعّلق بمجــريــات األحــداث فــي 

بانياس.

فـــعند انـــقطاع الكهـــربـــاء واالتـــصاالت عـــن املـــديـــنة، 
والـــــــتي جـــــــرى نـــــــقاشـــــــها أعـــــــاله، تـــــــّوجـــــــه األهـــــــالـــــــي 
والـــــــناشـــــــطون إلـــــــى جـــــــامـــــــع الـــــــرحـــــــمن، الســـــــتشارة 
الـشيخ الـعيروط بـاألمـر، والـشيخ الـعيروط هـو مـن طـلب مـن األهـالـي فـي ذلـك الـوقـت حـمل مـا تيسّـــــر لـهم 
مـــن ســـالح، لـــيدافـــعوا فـــيه عـــن أنـــفسهم وعـــوائـــلهم. رغـــم أّن مـــديـــنة بـــانـــياس حـــتى ذلـــك الـــوقـــت، لـــم تـــكن قـــد 
تــعرّضــت عــلى اإلطــالق ألّي اعــتداء مــن قــبل قــوات األمــن أو الــجيش، كــما أنّــها لــم تشهــد أيّــاً مــن حــمالت 

االعتقال أو املداهمة.

انــدفــع الشــبان إلــى حــمل الســالح، وســارعــوا إلــى قــطع الــطرقــات؛ وضــعت الــحواجــز عــلى مــداخــل املــديــنة، 
وتــــّوقــــفت أغــــلب مــــؤســــسات الــــدولــــة فــــي األحــــياء الــــثائــــرة عــــن الــــعمل، وخــــالل وقــــت قــــصير انــــسحبت أغــــلب 
الـــعناصـــر األمـــنية، وقـــوى الـــجيش، وحـــتى الـــبولـــيس (شـــرطـــة املـــرور واملـــخفر). وفـــجأة بـــاتـــت األحـــياء تـــحت 

سيطرة األهالي بالكامل.

 ، 12شهـدت األحـياء هـذه، فـي تـلك األثـناء نـشاطـات ثـوريـة كـبيرة، فخـرجـت كـبرى املـظاهـرات فـي تـلك األيـام

وتـنّوعـت أشـكال الـعمل السـلمي وتـعّددت أسـالـيبه، فـإلـى جـانـب املـظاهـرات الـحاشـدة الـتي كـانـت تخـرج فـي 
، كــــما  13يــــوم الجــــمعة بــــعد صــــالة الظهــــر، خــــرج الــــناشــــطون فــــي مــــظاهــــرات مــــسائــــية فــــي وســــط األســــبوع

h"ps:// ،12- شریط فیدیو یظھر خروج أھالي بانیاس في مظاھرة عارمة، ویظھر الشریط األغاني الثوریة التي بثھا المتظاھرون في المظاھرة

www.youtube.com/watch?v=TIdzgNukm9A

h"ps://www.youtube.com/watch?v=wF0sQ_lM0jg ،2011-5-1 :13- مظاھرة مسائیة في مدینة بانیاس بتاریخ

صبر درويش بانياس: البيضا !19

Ain
Infographic

بانياس
البيضا التي لم يبق من اسمها شيء

تقع البيضا إلى 
الجنوب الشرقي 
من مدينة بانياس

قامت الكتيبة 
بعملية ضد دورية 
وتمكنت من قتل 

أغلب عناصرها 

تجاوز عدد الشهداء 
300 شهيد

 تعرضت لمجزرة 
مروعة من قبل 

مجموعات "الدفاع 
الوطني"

قاد عمليات القتل 
"علي كيالي"

تشكلت "كتيبة 
شهداء بانياس"

تأمين انشقاق بعض الشبان 
من صفوف الجيش األسدي 

وتنفيذ بعض العمليات 
العسكرية المحدودة 

 2 _3 أيار  2013  2 أيار 2013 

 بانياس
تنتظم
سياسيًا

تحدي المستحيل..بانياس تنتفض

صخب
األيام
األولى

األيام التي
تلت 18
من آذار

إشاعات..
وفتن..
وتحرير
المدينة

أول
اعتصام

ومحاولة احتالل
الساحة
العامة

1

2

3

السيطرة
على

المدينة
5

اقتحام
المدينة

وانتهاء مرحلة 
العمل
السلمي

7

4

2011/3/18
من جامع الرحمن وسطأول مظاهرة

بانياس و كان إمامه
"أنس عيروط"

 من أبرزهم:  أنس الشغري 
                        

                        حامد عرابي 
                        

                        محمد الزير 

الذين يقبعون حتى اليوم في سجون نظام األسد.

2011/4/10

2011/5/7

2011/5/5

2011/3/25

2011/4/1

تعرضت قرية البيضا القتحام من
قبل الشبيحة وقاموا بحملة

اعتقاالت واسعة بين المدنيين
والتنكيل بهم في ساحة القرية

12 نيسان
شاع خبر صدور عفو رئاسي
عن ناشطي مدينة بانياس
فاختفى السالح وسحبت
الحواجز و دخل الجيش

بدون صدامات أو اعتقاالت
أو تفتيش.

حتى 4 أيار
لم تتوقف المظاهرات
ولكن لم تتعرض ألي
تدخل من قبل النظام

 نيسان 2011
تجمع المئات في ساحة 

السنتر و قرروا المبيت 
في الساحة العامة. 

طلب العيروط من األهالي 
فض االعتصام تخوفًا من 

حدوث مجزرة.

بعد طلب الشيخ العيروط من 
األهالي التسلح اندفع الشبان 
إلى قطع الطرقات و وضعت 
الحواجز على مداخل المدينة 

وتوقفت أغلب مؤسسات 
الدولة عن العمل وانسحبت 

العناصر األمنية وقوى الجيش 
والبوليس وباتت المدينة 

تحت سيطرة األهالي.

اقتحمت قوات األسد المدينة و 
شنت حملة اعتقاالت عشوائية 
و وصل العدد إلى 2000 معتقل 
تم جمعهم في الملعب البلدي 

و تعرضوا للضرب

جمعة "نساء المرقب" خرجت 
بانياس في مظاهرات غاضبة و 

سقط جرحى و اعتقل العشرات 
من الشبان.

بعد االعتصام السلمي سرت 
إشاعة بأن العلويين  يستعدون 

القتحام األحياء السنية و 
بالعكس ثم اكتشف الجميع 

بأنها إشاعة من األجهزة األمنية.

في مظاهرة الجمعة التالية أكد 
المتظاهرون على ضرورة 
التعايش المشترك ونبذ 

الطائفية.

6

مجلس
قيادة

الثورة في
بانياس

احتالل
الجدران..

كتيبة
الفاروق
للبخاخ

أيار 2011

النصف الثاني منتصف  2012 
من عام 2012

تم تأسيس 
"المجلس" بعد 
اقتحام الجيش 

النظامي للمدينة

تم التأسيس 
واستمرت بالعمل 

حتى بدايات عام 2013

عمل على إيصال صوت 
بانياس و كصلة وصل 
بين الجهات اإلغاثية

و عوائل المدينة

جدران المدارس، وجدران األبنية 
الخالية من السكان حتى ال يتأذى 

قاطنيها، وحتى جدران بعض 
األبنية الحكومية

اقتصر عمل المجلس 
على عمليات اإلغاثة 

وتأمين الدعم المادي 
والغذائي والطبي 

ألهالي بانياس

تجمع
أحرار

بانياس

2012-9-3
تم اإلعالن عن 
تأسيسه و هو 

منظمة مدنية 
مستقلة

عدد األعضاء
في 2013

بداية 2012 تعرض األعضاء للمالحقة 
فتراجع نشاط األعضاء ولكن التجمع 

مازال موجود حتى اليوم  

تمكن التجمع من جمع ملفات ضخمة 
كوثائق يمكن استخدامها من أجل 

المحاكم التي ستلي سقوط نظام األسد 
واستخدامها كأدلة ضد المجرمين

امتلك المكتب أرشيفًا ضخمًا تم فيه 
أرشفة وتوثيق أسماء المعتقلين 

والشهداء والمفقودين من أبناء 
المدينة.

1500

مكتب
بانياس
اإلعالمي

تصاعد
العنف
وانهيار
التحرير

طلب الشيخ أنس عيروط من 
المصلين اإلنصراف إلى بيوتهم

طالما أن النظام التزم بتنفيذ 
المطالب و لكنهم رفضوا

خرج اآلالف من مدينة
بانياس في مظاهرات عارمة

ال
للطائفية

أولى الطلقات.. مرحلة حمل السالح

عامالن دفعا شبان بانياس إلى حمل السالح

كتيبة أحفاد أبي بكر الصديقكتيبة شهداء بانياس

الدور الذي لعبه الشيخ
أنس عيروط في تحريض
األهالي على حمل السالح

تشكلت في آب 2012 

بقيادة: حذيفة الشغري
 نشطت في جبل األكراد
ومنطقة الغسانية والناجية و
ما تزال حتى اآلن.

حجم العنف الذي مارسته
قوات األسد وميليشيات 
الشبيحة بحق المدنيين

تشكلت في نيسان/أيار 
2012

من بضعة شبان من شباب
المدينة وأسلحة خفيفة 

بقيادة: "حسن.ص"
تم القبض عليه و مازال 

مصيره مجهوًال.

https://www.youtube.com/watch?v=wF0sQ_lM0jg
https://www.youtube.com/watch?v=TIdzgNukm9A
https://www.youtube.com/watch?v=TIdzgNukm9A
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، عـــبرت فـــيها نـــاشـــطات املـــديـــنة عـــن مـــواقـــفهن ومـــطالـــبهن، كـــما خـــرج فـــتية  14خـــصصت تـــظاهـــرات نـــسائـــية

املــدارس بــمظاهــرات عــبروا فــيها عــن تــضامــنهم مــع إخــوانــهم فــي املــدن الــسوريــة األخــرى. وهــتف الجــميع 
للحرية واالنعتاق، والتي لم تكن على هذه الدرجة من القرب قبل ذلك الوقت.

عـلى صـعيد تـنظيم الحـراك الـثوري فـي املـديـنة، تـمّكن الشـبّان مـن تـقسيم أنـفسهم إلـى مجـموعـات مـختصة 
بـتنفيذ مـهام محـددة، فـلعب الـناشـط أنـس الـشغري مـع بـاقـي زمـالئـه دوراً فـي تـنظيم املـظاهـرات، واخـتيار 
مـــواعـــيدهـــا ومـــكان انـــطالقـــتها، كـــما عـــملت مجـــموعـــة أخـــرى عـــلى تـــصويـــر املـــظاهـــرات وبـــثها عـــلى وســـائـــل 
اإلعـالم، مسـتخدمـني أجهـزة بـث فـضائـية كـانـوا قـد حـصلوا عـليها عـن طـريـق بـلدة تـل كـلخ الـتابـعة ملـحافـظة 
حـــــمص، بـــــينما أدار الـــــشيخ أنـــــس عـــــيروط كـــــّل هـــــذه املـــــسائـــــل، ولـــــعب الـــــدور األكـــــبر عـــــلى صـــــعيد األمـــــور 

املصيرية.

إضـافـة إلـى مـا تـقّدم، سـعى الـناشـطون إلـى تـنظيم تـوزيـع املـواد الـغذائـية والـخبز عـلى األهـالـي، وبحسـب 
، كـانـت تـدور سـيارات محـملة بـاملـواد الـغذائـية فـي أحـياء املـديـنة، ويـأخـذ مـنها األهـالـي  15الـناشـط عـبد املـنعم

حــاجــتهم مــنها. وكــان يــوزّع بــشكل أســاســي مــواد الــبرغــل والــرز والــسكر والــزيــت، بــاإلضــافــة لــلخبز وحــليب 
األطــفال، وكــّله مــجانــاً، ولــم يــكن مــن الــواضــح مــن هــي الــجهة املــمّولــة لهــذا الــنشاط، ولــم نــتمكن مــن مــعرفــة 
مــصادر الــدعــم إن كــانــت مــن داخــل املــديــنة أو مــن جــهات أخــرى. وأيّــاً يــكن األمــر، فــإّن األمــور ســارت فــي 
املـديـنة فـي تـلك األوقـات عـلى خـير مـا يـرام، ولـم يـعكر صـفو تـلك األيـام سـوى بـعض الـحوادث والـتي تـركـت 

كبير األثر على مجريات األحداث الالحقة في املدينة.

تصاعد العنف وانهيار التحرير 

بـعد سـيطرة الـناشـطني عـلى أحـياء مـديـنة بـانـياس، وانـسحاب أغـلب عـناصـر األمـن والـجيش مـنها، شهـدت 
املـــديـــنة مجـــموعـــة مـــن األحـــداث الـــعنيفة، والـــتي ســـاهـــمت فـــي مجـــملها فـــي إنـــهاء ســـيطرة املـــعارضـــني عـــلى 

أحيائهم، واقتحام الجيش لها، وفرض سيطرة النظام عليها من جديد.

فــي الــعاشــر مــن نــيسان مــن عــام 2011، شهــدت قــريــة الــبيضا، والــتي ال تــبعد ســوى بــضعة كــيلو مــترات 
عــن مــديــنة بــانــياس، والــتي كــانــت قــد شهــدت خــروج مــظاهــرات عــارمــة مــنذ األســابــيع األولــى لــلثورة، عــملية 

h"ps://www.youtube.com/watch?v=Szgb2XH08rI ،16/4/2011 14- مظاھرة نسائیة بتاریخ

15- شھادة حصل علیھا الفریق المیداني من الناشط "عبد المنعم"، اسم مستعار، بتاریخ: 2016.

صبر درويش بانياس: البيضا !20

https://www.youtube.com/watch?v=Szgb2XH08rI


مشروع مدن في الثورة SyriaUntold حكاية ما انحكت

اقـــــتحام مـــــن قـــــبل مـــــيليشيات الشـــــبيحة وقـــــوى 
، والــــذيــــن  16املــــخابــــرات الــــتابــــعة لــــنظام األســــد

شـــــــنّوا حـــــــملة اعـــــــتقاالت واســـــــعة فـــــــي أوســـــــاط 
املـدنـيني، وقـامـوا فـيما بـعد بـتكبيلهم وتـكديـسهم 
فـي سـاحـة الـقريـة، ومـن ثـم قـامـوا بـالـتنكيل بـهم 
وإذاللــــــــــــهم عــــــــــــلى املــــــــــــأل، بســــــــــــلوك انــــــــــــتقامــــــــــــي 

. 17واضح

فـــــــــي ذلـــــــــك الـــــــــيوم، ووســـــــــط أجـــــــــواء مـــــــــشحونـــــــــة 
بـــالـــخوف والـــترقـــب مـــن اقـــتحام الـــجيش ملـــديـــنة 
بــانــياس، ســمع األهــالــي عــند ســاعــات املــساء 
األولــى أصــوات إطــالق رصــاص كــثيف قــادمــة 
مــــــــن جــــــــهة جســــــــر املــــــــرقــــــــب، وفــــــــيما بــــــــعد عــــــــلم 
األهـــــالـــــي، أّن اشـــــتباكـــــات كـــــانـــــت تجـــــري بـــــني 
مجـــــموعـــــة مـــــن الشـــــبان الـــــقادمـــــني مـــــن بـــــعض 
الـــقرى الـــعلويـــة املـــحيطة بـــمديـــنة بـــانـــياس، مـــن 
جـــهة، ونـــاشـــطني مـــن بـــانـــياس كـــانـــوا مـــرابـــطني 
على مدخل املدينة بالقرب من جسر املرقب. 

وبحسـب شـهادة خـالـد، تـعّددت الـروايـات حـول 
تــــــلك الــــــحادثــــــة، فــــــبعد انــــــتهاء االشــــــتباكــــــات بــــــني 

الـطرفـني، ولّـى الشـبان املقتحـمني الهـرب تـاركـني خـلفهم أحـد زمـالئـهم، ويـدعـى نـضال جـنود، وهـو شـاب مـن 
الــطائــفة الــعلويــة. قــام الشــبان بــإلــقاء الــقبض عــلى نــضال، وبحســب الــشهادات، وأشــرطــة الــفيديــو الــتي تــمّ 
مـــشاهـــدتـــها، تظهـــر جـــميعها، أّن الشـــبان أوســـعوا نـــضال ضـــربـــاً عـــندمـــا ألـــقوا الـــقبض عـــليه، وفـــيما كـــانـــوا 
يــتساجــلون حــول ضــرورة تســليم الــشاب لــلشيخ أنــس عــيروط لــلبّت بــأمــره، كــان الــشاب نــضال قــد تــعرّض 

h"p://cu".us/aUYS ،2011-4-17 :16- شریط فیدیو یظھر اقتحام قوى الجیش والشبیحة التابعة لنظام األسد لقریة البیضا، تاریخ النشر

h"ps:// ،2011-4-12 :17- شریط فیدیو یظھر التنكیل باألھالي في ساحة قریة البیضا على ید قوات الجیش التابعة لنظام األسد، تاریخ النشر

www.youtube.com/watch?v=z1iHIaNPaTk
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بانياس
البيضا التي لم يبق من اسمها شيء

تقع البيضا إلى 
الجنوب الشرقي 
من مدينة بانياس

قامت الكتيبة 
بعملية ضد دورية 
وتمكنت من قتل 

أغلب عناصرها 

تجاوز عدد الشهداء 
300 شهيد

 تعرضت لمجزرة 
مروعة من قبل 

مجموعات "الدفاع 
الوطني"

قاد عمليات القتل 
"علي كيالي"

تشكلت "كتيبة 
شهداء بانياس"

تأمين انشقاق بعض الشبان 
من صفوف الجيش األسدي 

وتنفيذ بعض العمليات 
العسكرية المحدودة 

 2 _3 أيار  2013  2 أيار 2013 

 بانياس
تنتظم
سياسيًا

تحدي المستحيل..بانياس تنتفض

صخب
األيام
األولى

األيام التي
تلت 18
من آذار

إشاعات..
وفتن..
وتحرير
المدينة

أول
اعتصام

ومحاولة احتالل
الساحة
العامة

1

2

3

السيطرة
على

المدينة
5

اقتحام
المدينة

وانتهاء مرحلة 
العمل
السلمي

7

4

2011/3/18
من جامع الرحمن وسطأول مظاهرة

بانياس و كان إمامه
"أنس عيروط"

 من أبرزهم:  أنس الشغري 
                        

                        حامد عرابي 
                        

                        محمد الزير 

الذين يقبعون حتى اليوم في سجون نظام األسد.

2011/4/10

2011/5/7

2011/5/5

2011/3/25

2011/4/1

تعرضت قرية البيضا القتحام من
قبل الشبيحة وقاموا بحملة

اعتقاالت واسعة بين المدنيين
والتنكيل بهم في ساحة القرية

12 نيسان
شاع خبر صدور عفو رئاسي
عن ناشطي مدينة بانياس
فاختفى السالح وسحبت
الحواجز و دخل الجيش

بدون صدامات أو اعتقاالت
أو تفتيش.

حتى 4 أيار
لم تتوقف المظاهرات
ولكن لم تتعرض ألي
تدخل من قبل النظام

 نيسان 2011
تجمع المئات في ساحة 

السنتر و قرروا المبيت 
في الساحة العامة. 

طلب العيروط من األهالي 
فض االعتصام تخوفًا من 

حدوث مجزرة.

بعد طلب الشيخ العيروط من 
األهالي التسلح اندفع الشبان 
إلى قطع الطرقات و وضعت 
الحواجز على مداخل المدينة 

وتوقفت أغلب مؤسسات 
الدولة عن العمل وانسحبت 

العناصر األمنية وقوى الجيش 
والبوليس وباتت المدينة 

تحت سيطرة األهالي.

اقتحمت قوات األسد المدينة و 
شنت حملة اعتقاالت عشوائية 
و وصل العدد إلى 2000 معتقل 
تم جمعهم في الملعب البلدي 

و تعرضوا للضرب

جمعة "نساء المرقب" خرجت 
بانياس في مظاهرات غاضبة و 

سقط جرحى و اعتقل العشرات 
من الشبان.

بعد االعتصام السلمي سرت 
إشاعة بأن العلويين  يستعدون 

القتحام األحياء السنية و 
بالعكس ثم اكتشف الجميع 

بأنها إشاعة من األجهزة األمنية.

في مظاهرة الجمعة التالية أكد 
المتظاهرون على ضرورة 
التعايش المشترك ونبذ 

الطائفية.

6

مجلس
قيادة

الثورة في
بانياس

احتالل
الجدران..

كتيبة
الفاروق
للبخاخ

أيار 2011

النصف الثاني منتصف  2012 
من عام 2012

تم تأسيس 
"المجلس" بعد 
اقتحام الجيش 

النظامي للمدينة

تم التأسيس 
واستمرت بالعمل 

حتى بدايات عام 2013

عمل على إيصال صوت 
بانياس و كصلة وصل 
بين الجهات اإلغاثية

و عوائل المدينة

جدران المدارس، وجدران األبنية 
الخالية من السكان حتى ال يتأذى 

قاطنيها، وحتى جدران بعض 
األبنية الحكومية

اقتصر عمل المجلس 
على عمليات اإلغاثة 

وتأمين الدعم المادي 
والغذائي والطبي 

ألهالي بانياس

تجمع
أحرار

بانياس

2012-9-3
تم اإلعالن عن 
تأسيسه و هو 
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لـعدة طـعنات بـالـسكاكـني وغـيرهـا مـن السـالح األبـيض، مـما أدى إلـى وفـاتـه بـعد عـّدة سـاعـات مـن إسـعافـه 
إلى املشفى.

أثــارت هــذه الــحادثــة، مــوجــة غــضب عــارمــة فــي أوســاط الــعلويــني الــذيــن يــقطنون فــي مــحيط مــديــنة بــانــياس، 
وتـمّكن نـظام األسـد، ومـن خـالل حـملة إعـالمـية كـبيرة، مـن اسـتثمار هـذه الـحادثـة وتـوجـيه أشـنع االتـهامـات 
لــلقوى املــنتفضة فــي بــانــياس، والــتي اتــهمها إعــالم الــنظام فــي ذلــك الــوقــت بــأنــها قــوى إرهــابــية وتــكفيريــة، 
وتهــدف إلــى إقــامــة إمــارة إســالمــية فــي املــنطقة، وهــو مــا دّب الــرعــب فــي أوســاط الــعلويــني، عــزّز مــن تــأثــيره 

الشعور بالغضب من حادثة مقتل نضال جنود والتي كانت موثقة بالصور.

فـي الـيوم الـذي تـلى مـقتل نـضال جـنود، حـاولـت مجـموعـة تـابـعة لـقوى الـجيش الـنظامـي اقـتحام املـديـنة مـن 
جـهة األوتـوسـتراد الـدولـي، فـي املـنطقة الـفاصـلة بـني جسـر رأس الـنبع وجسـر الـقوز، والـتي ال تـبعد املـسافـة 
بــينهما ســوى مــائــتي مــتر تــقريــباً. أفــضت هــذه االشــتباكــات إلــى وقــوع ضــحايــا بــني الــطرفــني، ووصــل عــدد 
الـضحايـا مـن أبـناء مـديـنة بـانـياس إلـى سـتة شـبان، بـعضهم قـتل فـي االشـتباكـات، وبـعضهم اآلخـر، قـتل 

برصاص القناصة التابعني لقوات األسد.

وقــــد اســــتخدم الــــنظام هــــذه الــــحادثــــة، وتــــم تــــوظــــيفها مــــن قــــبله مــــن أجــــل الــــتجييش وإنــــعاش الــــكراهــــية بــــني 
مــكّونــات مــديــنة بــانــياس، ونــجحت هــذه املــمارســة فــي دفــع الــعديــد مــن أبــناء الــطائــفة الــعلويــة إلــى الــوقــوف 
خـلف الـنظام، وتـصديـق إشـاعـات الـنظام فـي كـون الـعلويـني بـاتـوا مسـتهدفـني مـن قـبل إخـوانـهم الـسنة. عـلى 

حد تعبير الكاتب السوري محمد ديبو.

عـــلى ضـــوء هـــذه األحـــداث املـــتسارعـــة، ســـاد جـــّو مـــشحون فـــي أوســـاط أهـــالـــي بـــانـــياس، كـــما فـــي أوســـاط 
أهـالـي الـقرى املـجاورة، وبـات الجـميع مـتحفزاً ملـا سـيأتـي الحـقاً؛ مـما دفـع بـالعشـرات مـن األسـر فـي مـديـنة 

بانياس إلى تفضيل النزوح عن املدينة، وعدم البقاء فيها في ظل شعور بالخوف وغياب األمان.

جـميع األحـداث الـتي شهـدتـها مـديـنة بـانـياس فـي األيـام الـتي تـلت يـوم الـعاشـر مـنه، تـشير إلـى رغـبة نـظام 
األســد بــدفــع األهــالــي إلــى حــمل الســالح، وإلــى إشــاعــة مــناخ مــن الــخوف والــتوتــر فــي أوســاط مــوالــيه مــن 
أبــــناء الــــطائــــفة الــــعلويــــة؛ ولــــألســــف انــــساق شــــبان املــــديــــنة، وعــــلى رأســــهم الــــشيخ أنــــس عــــيروط، فــــي هــــذا 
االتــجاه، ونــجح فــعلياً نــظام األســد مــن تــرهــيب ســكان املــنطقة، وتــحفيز فــتنة ســاهــم مجــموعــة مــن األطــراف 

في إنعاشها.
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ومـــن هـــذه األحـــداث الـــتي نـــرى بـــأنـــها لـــم تـــكن تـــعدو كـــونـــها كـــانـــت مـــكيدة، خـــطّط لـــها نـــظام األســـد بـــعنايـــة 
إللــصاق تــهمة اإلرهــاب بــأهــالــي بــانــياس وإيــجاد الــحجج املــناســبة مــن أجــل تــبريــر اقــتحامــها، وتحــريــض 
أهـالـي الـقرى املـحيطة بـها ضـدهـا، كـانـت وصـول أحـد الـحافـالت املحـملة بـجنود تـابـعني لـلجيش الـسوري، 
وبـحوزتـهم كـامـل سـالحـهم مـن بـنادق آلـية وذخـائـر، عـلى طـريـق طـرطـوس- بـانـياس، وقـام شـبان مـن مـديـنة 
بــانــياس بــتوقــيف الــحافــلة وتــفتيشها، والــتي لــم تــبدي أيــة مــقاومــة، فــقام الشــبان بــمصادرة ســالح الــجنود 
الــذيــن كــانــوا يــقلون الــحافــلة، وبــلغ عــدد الــبنادق املــصادرة حــوالــي 50 بــندقــية آلــية مــع ذخــائــرهــا، ومــن ثــم 

أفرجوا عنهم وأجبروهم على العودة باتجاه مدينة طرطوس، من دون أن يمسوهم بأّي سوء. 

فـي الـيوم الـتالـي، أّي فـي حـوالـي الـثانـي عشـر مـن شهـر نـيسان، شـاع خـبر بـني أهـالـي بـانـياس، بـصدور 
عـفو رئـاسـي عـن نـاشـطي مـديـنة بـانـياس، كـما شـاع أمـر دخـول الـجيش الـنظامـي إلـى املـديـنة، واالنـتشار 

بها، وفرض االستقرار بني سكانها.

اســــتقبل أهــــالــــي بــــانــــياس هــــذه األخــــبار بــــفرح كــــبير، وخــــالل ســــاعــــات قــــليلة، ســــحبت الــــحواجــــز، واخــــتفى 
الســالح، ودخــلت قــطعات مــن الــجيش الــنظامــي إلــى أحــياء املــديــنة، وســط حــالــة ارتــياح مــن قــبل األهــالــي. 
وانتشـرت قـوات الـجيش فـي عـدة نـقاط داخـل املـديـنة، وبحسـب الـشهادات، لـم يـكن لـدى قـوات الـجيش أي 
مــــدرعــــات أو أســــلحة ثــــقيلة، بــــينما الــــنقاط الــــتي تــــّم وضــــعها فــــي الــــشوارع فــــلم تــــكن حــــواجــــز لــــلتفتيش أو 
ملـضايـقة األهـالـي، بـاملـختصر انتشـر الـجيش مـن دون أي صـدامـات مـع الـناشـطني، أو أّي حـمالت اعـتقال 

أو تفتيش.

بــني حــوالــي مــنتصف نــيسان وحــتى الــرابــع مــن شهــر أيــار ســنة 2011، وفــي أثــناء انــتشار قــوات الــجيش 
فـي شـوارع مـديـنة بـانـياس، لـم تـتوقـف املـديـنة عـن إخـراج املـظاهـرات، ولـم تـتوقـف جـملة الـنشاطـات الـثوريـة 
الســلمية فــي املــديــنة، ورغــم ذلــك، أكــد أغــلب الــشهود أّن نــشاطــاتــهم لــم تــتعرّض ألّي تــدخــل مــن قــبل قــوات 

الجيش، وذلك رغم أّن هتافات املتظاهرين لم تتغيّر، بما فيها شعار "الشعب يريد إسقاط النظام". 

اقتحام املدينة وانتهاء مرحلة العمل السلمي 

فــي أوائــل أيــار ســنة 2011، حــوالــي الــسابــع مــنه، فــوجئ أهــالــي مــديــنة بــانــياس بــانــسحاب قــوات الــجيش 
الــتي كــانــت منتشــرة فــي املــديــنة فــي وقــت ســابــق، كــما فــوجئ األهــالــي بــقدوم تــعزيــزات كــبيرة مــن الــجنود 
الــتابــعني لــقوى الــجيش وعــناصــر مــن املــخابــرات، والــتي ضــربــت حــصاراً عــلى األحــياء الــثائــرة مــن املــديــنة 
بـدايـة األمـر، ومـن ثـم قـامـت هـذه الـقوات بـاقـتحام األحـياء مـن عـّدة مـحاور، مـن دون أن تـتعرّض ألّي مـقاومـة 

من قبل أهالي املدينة، الذين أصيبوا بالذهول من هذا االقتحام.
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مــــــــا إن دخــــــــلت قــــــــوات الــــــــجيش والشــــــــبيحة، حــــــــتى 
بــــــاشــــــرت بــــــشن حــــــمالت مــــــن االعــــــتقال والــــــتفتيش 
الــــعشوائــــي، والــــتي طــــالــــت األهــــالــــي املــــدنــــيني مــــن 
دون تــــــمييز. خــــــالل بــــــضعة ســــــاعــــــات، تــــــم اعــــــتقال 
املــــــــــئات مــــــــــن الشــــــــــبان، وتــــــــــجاوز عــــــــــدد املــــــــــعتقلني، 
18وبحســـــــب شـــــــهادة الـــــــناشـــــــط محـــــــمد. ك األلـــــــفي 

مـــــعتقل، جـــــمعوا فـــــي املـــــلعب الـــــبلدي فـــــي املـــــديـــــنة، 
وتعرّضوا للضرب املبرح واإلهانات والتنكيل.

كــانــت لحــظات قــاســية، يــرويــها لــنا الــناشــط محــمد. 
ك والـــــذي تـــــعرّض لـــــالعـــــتقال فـــــي تـــــلك األثـــــناء مـــــع 
والـــــده، كـــــما رأى بـــــعينه كـــــيف كـــــان والـــــده يـــــتعرّض 
لـــلضرب واإلهـــانـــات كجـــميع املـــعتقلني. ويـــروي لـــنا، 
أنّـــــــه بـــــــعد عـــــــدة أيـــــــام مـــــــن تـــــــكديـــــــسهم فـــــــي املـــــــلعب 

الـبلدي، تـم اإلفـراج عـن قـسم كـبير مـن املـعتقلني، بـينما املـئات مـن الشـبان اآلخـريـن، تـّم سـوقـهم إلـى أمـاكـن 
مجهولة، والكثيرين منهم ما يزال مصيره مجهوالً حتى ساعة كتابة هذه الورقة.

انتشــر الــجيش وقــوى املــخابــرات فــي أحــياء املــديــنة، ونــصبت الــحواجــز فــي األحــياء والــشوارع الــرئــيسية، 
وتجاوز عدد الحواجز الثالثني حاجزاً، يقومون بتفتيش املارة والتنكيل بهم. 

فـي الجـمعة الـتي تـلت اقـتحام الـجيش، وعـلى ضـوء االقـتحام الـذي نـفذتـه قـوى األمـن ومـيليشيات الشـبيحة 
 ، 19لـقريـة املـرقـب الـقريـبة مـن مـديـنة بـانـياس، ومـا قـامـت بـه تـلك الـعناصـر مـن تـنكيل وإهـانـات لـنساء الـقريـة

وسـقوط عـدد مـن الـشهيدات فـي صـفوفـهن، قـام الـناشـطون فـي بـانـياس بـتسمية تـلك الجـمعة بجـمعة "نـساء 
املـــرقـــب"، وخـــرجـــت بـــانـــياس فـــي ذلـــك الـــيوم عـــن بـــكرة أبـــيها، وامـــتألت الـــشوارع بـــاملـــتظاهـــريـــن الـــغاضـــبني، 
والـذيـن خـاطـروا بـحياتـهم فـي تـلك اللحـظات، وتـعرّضـوا ملـواجـهات مـن قـبل قـوى الـجيش واملـخابـرات، وسـقط 
جـرحـى فـي صـفوفـهم، وتـمكنت قـوات األسـد مـن اعـتقال العشـرات مـن الشـبان الـذيـن مـا يـزال أغـلبهم حـتى 

18- شھادة حصل علیھا الفریق المیداني من الشاب محمد. ك، وھو اسم مستعار. تاریخ: 2015.

h"ps://www.youtube.com/ ،2011-5-12 :19- شریط فیدیو یظھر بعض نساء قریة المرقب بعد اجتیاح قوات األسد للقریة، تاریخ النشر

watch?v=4lbmRQoP16k
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بانياس
البيضا التي لم يبق من اسمها شيء

تقع البيضا إلى 
الجنوب الشرقي 
من مدينة بانياس

قامت الكتيبة 
بعملية ضد دورية 
وتمكنت من قتل 

أغلب عناصرها 

تجاوز عدد الشهداء 
300 شهيد

 تعرضت لمجزرة 
مروعة من قبل 

مجموعات "الدفاع 
الوطني"

قاد عمليات القتل 
"علي كيالي"

تشكلت "كتيبة 
شهداء بانياس"

تأمين انشقاق بعض الشبان 
من صفوف الجيش األسدي 

وتنفيذ بعض العمليات 
العسكرية المحدودة 

 2 _3 أيار  2013  2 أيار 2013 

 بانياس
تنتظم
سياسيًا

تحدي المستحيل..بانياس تنتفض

صخب
األيام
األولى

األيام التي
تلت 18
من آذار

إشاعات..
وفتن..
وتحرير
المدينة

أول
اعتصام

ومحاولة احتالل
الساحة
العامة

1

2
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السيطرة
على

المدينة
5

اقتحام
المدينة

وانتهاء مرحلة 
العمل
السلمي

7
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2011/3/18
من جامع الرحمن وسطأول مظاهرة

بانياس و كان إمامه
"أنس عيروط"

 من أبرزهم:  أنس الشغري 
                        

                        حامد عرابي 
                        

                        محمد الزير 

الذين يقبعون حتى اليوم في سجون نظام األسد.

2011/4/10

2011/5/7

2011/5/5

2011/3/25

2011/4/1

تعرضت قرية البيضا القتحام من
قبل الشبيحة وقاموا بحملة

اعتقاالت واسعة بين المدنيين
والتنكيل بهم في ساحة القرية

12 نيسان
شاع خبر صدور عفو رئاسي
عن ناشطي مدينة بانياس
فاختفى السالح وسحبت
الحواجز و دخل الجيش

بدون صدامات أو اعتقاالت
أو تفتيش.

حتى 4 أيار
لم تتوقف المظاهرات
ولكن لم تتعرض ألي
تدخل من قبل النظام

 نيسان 2011
تجمع المئات في ساحة 

السنتر و قرروا المبيت 
في الساحة العامة. 

طلب العيروط من األهالي 
فض االعتصام تخوفًا من 

حدوث مجزرة.

بعد طلب الشيخ العيروط من 
األهالي التسلح اندفع الشبان 
إلى قطع الطرقات و وضعت 
الحواجز على مداخل المدينة 

وتوقفت أغلب مؤسسات 
الدولة عن العمل وانسحبت 

العناصر األمنية وقوى الجيش 
والبوليس وباتت المدينة 

تحت سيطرة األهالي.

اقتحمت قوات األسد المدينة و 
شنت حملة اعتقاالت عشوائية 
و وصل العدد إلى 2000 معتقل 
تم جمعهم في الملعب البلدي 

و تعرضوا للضرب

جمعة "نساء المرقب" خرجت 
بانياس في مظاهرات غاضبة و 

سقط جرحى و اعتقل العشرات 
من الشبان.

بعد االعتصام السلمي سرت 
إشاعة بأن العلويين  يستعدون 

القتحام األحياء السنية و 
بالعكس ثم اكتشف الجميع 

بأنها إشاعة من األجهزة األمنية.

في مظاهرة الجمعة التالية أكد 
المتظاهرون على ضرورة 
التعايش المشترك ونبذ 

الطائفية.

6

مجلس
قيادة

الثورة في
بانياس

احتالل
الجدران..

كتيبة
الفاروق
للبخاخ

أيار 2011

النصف الثاني منتصف  2012 
من عام 2012

تم تأسيس 
"المجلس" بعد 
اقتحام الجيش 

النظامي للمدينة

تم التأسيس 
واستمرت بالعمل 

حتى بدايات عام 2013

عمل على إيصال صوت 
بانياس و كصلة وصل 
بين الجهات اإلغاثية

و عوائل المدينة

جدران المدارس، وجدران األبنية 
الخالية من السكان حتى ال يتأذى 

قاطنيها، وحتى جدران بعض 
األبنية الحكومية

اقتصر عمل المجلس 
على عمليات اإلغاثة 

وتأمين الدعم المادي 
والغذائي والطبي 

ألهالي بانياس

تجمع
أحرار

بانياس

2012-9-3
تم اإلعالن عن 
تأسيسه و هو 

منظمة مدنية 
مستقلة

عدد األعضاء
في 2013

بداية 2012 تعرض األعضاء للمالحقة 
فتراجع نشاط األعضاء ولكن التجمع 

مازال موجود حتى اليوم  

تمكن التجمع من جمع ملفات ضخمة 
كوثائق يمكن استخدامها من أجل 

المحاكم التي ستلي سقوط نظام األسد 
واستخدامها كأدلة ضد المجرمين

امتلك المكتب أرشيفًا ضخمًا تم فيه 
أرشفة وتوثيق أسماء المعتقلين 

والشهداء والمفقودين من أبناء 
المدينة.

1500

مكتب
بانياس
اإلعالمي

تصاعد
العنف
وانهيار
التحرير

طلب الشيخ أنس عيروط من 
المصلين اإلنصراف إلى بيوتهم

طالما أن النظام التزم بتنفيذ 
المطالب و لكنهم رفضوا

خرج اآلالف من مدينة
بانياس في مظاهرات عارمة

ال
للطائفية

أولى الطلقات.. مرحلة حمل السالح

عامالن دفعا شبان بانياس إلى حمل السالح

كتيبة أحفاد أبي بكر الصديقكتيبة شهداء بانياس

الدور الذي لعبه الشيخ
أنس عيروط في تحريض
األهالي على حمل السالح

تشكلت في آب 2012 

بقيادة: حذيفة الشغري
 نشطت في جبل األكراد
ومنطقة الغسانية والناجية و
ما تزال حتى اآلن.

حجم العنف الذي مارسته
قوات األسد وميليشيات 
الشبيحة بحق المدنيين

تشكلت في نيسان/أيار 
2012

من بضعة شبان من شباب
المدينة وأسلحة خفيفة 

بقيادة: "حسن.ص"
تم القبض عليه و مازال 

مصيره مجهوًال.

https://www.youtube.com/watch?v=4lbmRQoP16k
https://www.youtube.com/watch?v=4lbmRQoP16k
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الـــيوم مـــجهول املـــصير. كـــانـــت هـــذه املـــظاهـــرة الـــتي خـــرجـــت بـــتاريـــخ 5-5-2011 آخـــر مـــظاهـــرة حـــاشـــدة 
تشهدها مدينة بانياس وريفها.

عـلى إثـر هـذه األحـداث، بـاتـت مـديـنة بـانـياس تـحت الـقبضة األمـنية املشـددة، حـيث، وإضـافـة إلـى الـحواجـز 
املنتشـرة فـي األحـياء، انتشـرت سـيارات عـسكريـة تـضم العشـرات مـن الـجنود بـالـقرب مـن مـساجـد املـديـنة، 
ملـنع خـروج أّي مـظاهـرة مـنها، كـما انتشـر عـناصـر األمـن بـالـقرب مـن جـميع مـدارس املـديـنة، وفـي سـاحـاتـها 
، واكـــتفى الـــناشـــطون  20الـــعامـــة، وتـــدريـــجياً عجـــز نـــاشـــطو املـــديـــنة عـــن إخـــراج أّي مـــظاهـــرة فـــي تـــلك األثـــناء

. 21بإخراج مظاهرات طيّارة، تضم بضعة شبان وال تدوم سوى لبضع دقائق

انتهـت الـثورة فـي مـديـنة بـانـياس مـبكراً، وأغـلق مـلف الـنشاط الـثوري فـيها، بـعد أن تـعرضـت ألسـوأ أنـواع 
العنف والتنكيل واإلرهاب الذي دفع أهالي املدينة ضريبته باهظة.

ومـع الـوقـت، وبسـبب تشـديـد الـقبضة األمـنية عـلى املـديـنة، أجـبر املـئات مـن الشـبان الـناشـطني لـلرحـيل عـن 
مـــديـــنتهم بـــعيداً عـــن قـــبضة قـــوى األمـــن واملـــخابـــرات، والـــتي انـــتقمت مـــن املـــديـــنة أيّـــما انـــتقام، وعـــاثـــت فـــيها 

تنكيالً واستفزازاً لألهالي املدنيني.

كـانـت مـديـنة بـانـياس، أّول مـديـنة تخـرج ضـد نـظام األسـد مـع مـديـنة درعـا جـنوب الـبالد، فـي الـثامـن عشـر 
مـن آذار 2011، وكـانـت أول مـديـنة تخـرج مـن الـثورة بسـبب حجـم الـعنف الـذي تـعرّضـت لـه، وشـّكل اقـتحام 
الـجيش لـلمديـنة نـقطة تـحّول مـهمة فـيها، حـيث انـتهى زمـن الـعمل السـلمي فـيها بـشكله الـذي كـان مـعتاداً، 
وبــدأت مــرحــلة جــديــدة مــن الــنضال، كــان عــنوانــه األســاســي حــمل الســالح والــتصدي لــعنف قــوات األســد، 

بالنسبة لبعض الفئات، واالتجاه في خيار العمل السياسي وتنظيم الصفوف بالنسبة لفئات أخرى.

h"ps://www.youtube.com/watch?v=4PlIFoBlga0 ،2011-5-5 20- شریط یظھر خروج آخر مظاھرة في مدینة بانیاس بتاریخ

h"ps://www.youtube.com/ ،2011-10-5 :21- شریط یظھر إحدى المظاھرات الطیارة في مدینة بانیاس بعد انتشار قوى األمن فیھا، بتاریخ

watch?v=rXSlTdzpczM
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https://www.youtube.com/watch?v=4PlIFoBlga0
https://www.youtube.com/watch?v=rXSlTdzpczM
https://www.youtube.com/watch?v=rXSlTdzpczM
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ً نتظم ـسیاـسیا اـنیاس ـت ة.. ـب عفوـی جاوز اـل ثاـني: ـت باب اـل  اـل
لــم تــحفّز األشهــر األولــى مــن انــطالق الحــراك الــثوري فــي بــانــياس الــناشــطني مــن أجــل تــنظيم صــفوفــهم، 
وتــأســيس مــنظماتــهم املــدنــية، وذلــك ربــما بســبب عــدم تــعرّض الــنشاطــات الــثوريــة فــي تــلك األثــناء لــلقمع مــن 

قبل قوات األمن، حيث كانت تخرج املظاهرات العارمة من دون أن تتعرّض ألّي مضايقات.

وهـو مـا قـد يـكون سـبباً فـي اسـتمرار الـعفويـة بـالـعمل الـسياسـي فـي أوسـاط الـناشـطني فـي ذك الـوقـت؛ إال 
أنّــه وبــعد تــعرّض املــديــنة القــتحامــات قــوات الــجيش واألمــن، وتــعرّض الــعدد الــكبير مــن الــناشــطني لــالعــتقال 
والـــتنكيل، ربـــما كـــل هـــذا دفـــع الـــناشـــطني مـــن أجـــل تـــنظيم صـــفوفـــهم، وتـــأســـيس مـــنظماتـــهم، والـــعمل عـــلى 

ابتكار الوسائل املناسبة لحماية أنفسهم بعيداً عن قبضة قوى املخابرات.

بـــدايـــًة أســـس الـــناشـــطون "مجـــلس قـــيادة الـــثورة الـــسوريـــة فـــي بـــانـــياس"، بـــإشـــراف الـــشيخ أنـــس عـــيروط، 
وعـــندمـــا أصـــبح أغـــلب أعـــضاء املجـــلس خـــارج ســـوريـــة، تـــّم تـــأســـيس "تجـــمع أحـــرار بـــانـــياس"، وهـــو اإلطـــار 
األوسـع الـذي ضـّم املـئات مـن األعـضاء مـن أبـناء بـانـياس. بـاإلضـافـة إلـى ذلـك، أسّــــــس الـناشـطون "مـكتباً 
إعـالمـياً مـّوحـداً"، لـعب دوراً كـبيراً فـي الـتغطية اإلعـالمـية لـألحـداث فـي مـديـنة بـانـياس، كـما نـشأت مـا يشـبه 

"التنسيقية" تابعة للجان التنسيق املحلية. وهو ما سنتناوله تباعاً بالنقاش.

مجلس قيادة الثورة السورية في بانياس 

لــــم يــــتمكن فــــريــــق الــــبحث مــــن االتــــصال مــــع أبــــرز قــــيادات 
مجــــلس قــــيادة الــــثورة فــــي بــــانــــياس، الــــشيخ أنــــس عــــيروط، 
وتــم اعــتماد شــهادات مــن نــاشــطني كــانــوا مــن أعــضاء هــذا 

املجلس عندما تم تأسيسه.

وفـــق شـــهادة الـــناشـــط خـــالـــد، تـــم تـــأســـيس "املجـــلس" بـــعد 
اقـــتحام الـــجيش الـــنظامـــي ملـــديـــنة بـــانـــياس فـــي أيـــار ســـنة 
2011، إال أّن املجـلس لـم يـتمكن مـن الـصمود واالسـتمرار 
لـــــفترة طـــــويـــــلة، بســـــبب تـــــواجـــــد أغـــــلب أعـــــضائـــــه بـــــمن فـــــيهم 
الـــــــشيخ الـــــــعيروط خـــــــارج ســـــــوريـــــــة، فـــــــي تـــــــركـــــــيا ومـــــــناطـــــــق 

. 22أخرى

h"p://cu".us/hkbTt :22- صفحة "مجلس قیادة الثورة في بانیاس" على فیسبوك
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بانياس
البيضا التي لم يبق من اسمها شيء

تقع البيضا إلى 
الجنوب الشرقي 
من مدينة بانياس

قامت الكتيبة 
بعملية ضد دورية 
وتمكنت من قتل 

أغلب عناصرها 

تجاوز عدد الشهداء 
300 شهيد

 تعرضت لمجزرة 
مروعة من قبل 

مجموعات "الدفاع 
الوطني"

قاد عمليات القتل 
"علي كيالي"

تشكلت "كتيبة 
شهداء بانياس"

تأمين انشقاق بعض الشبان 
من صفوف الجيش األسدي 

وتنفيذ بعض العمليات 
العسكرية المحدودة 

 2 _3 أيار  2013  2 أيار 2013 

 بانياس
تنتظم
سياسيًا

تحدي المستحيل..بانياس تنتفض

صخب
األيام
األولى

األيام التي
تلت 18
من آذار

إشاعات..
وفتن..
وتحرير
المدينة

أول
اعتصام

ومحاولة احتالل
الساحة
العامة

1

2

3

السيطرة
على

المدينة
5

اقتحام
المدينة

وانتهاء مرحلة 
العمل
السلمي

7

4

2011/3/18
من جامع الرحمن وسطأول مظاهرة

بانياس و كان إمامه
"أنس عيروط"

 من أبرزهم:  أنس الشغري 
                        

                        حامد عرابي 
                        

                        محمد الزير 

الذين يقبعون حتى اليوم في سجون نظام األسد.

2011/4/10

2011/5/7

2011/5/5

2011/3/25

2011/4/1

تعرضت قرية البيضا القتحام من
قبل الشبيحة وقاموا بحملة

اعتقاالت واسعة بين المدنيين
والتنكيل بهم في ساحة القرية

12 نيسان
شاع خبر صدور عفو رئاسي
عن ناشطي مدينة بانياس
فاختفى السالح وسحبت
الحواجز و دخل الجيش

بدون صدامات أو اعتقاالت
أو تفتيش.

حتى 4 أيار
لم تتوقف المظاهرات
ولكن لم تتعرض ألي
تدخل من قبل النظام

 نيسان 2011
تجمع المئات في ساحة 

السنتر و قرروا المبيت 
في الساحة العامة. 

طلب العيروط من األهالي 
فض االعتصام تخوفًا من 

حدوث مجزرة.

بعد طلب الشيخ العيروط من 
األهالي التسلح اندفع الشبان 
إلى قطع الطرقات و وضعت 
الحواجز على مداخل المدينة 

وتوقفت أغلب مؤسسات 
الدولة عن العمل وانسحبت 

العناصر األمنية وقوى الجيش 
والبوليس وباتت المدينة 

تحت سيطرة األهالي.

اقتحمت قوات األسد المدينة و 
شنت حملة اعتقاالت عشوائية 
و وصل العدد إلى 2000 معتقل 
تم جمعهم في الملعب البلدي 

و تعرضوا للضرب

جمعة "نساء المرقب" خرجت 
بانياس في مظاهرات غاضبة و 

سقط جرحى و اعتقل العشرات 
من الشبان.

بعد االعتصام السلمي سرت 
إشاعة بأن العلويين  يستعدون 

القتحام األحياء السنية و 
بالعكس ثم اكتشف الجميع 

بأنها إشاعة من األجهزة األمنية.

في مظاهرة الجمعة التالية أكد 
المتظاهرون على ضرورة 
التعايش المشترك ونبذ 

الطائفية.

6

مجلس
قيادة

الثورة في
بانياس

احتالل
الجدران..

كتيبة
الفاروق
للبخاخ

أيار 2011

النصف الثاني منتصف  2012 
من عام 2012

تم تأسيس 
"المجلس" بعد 
اقتحام الجيش 

النظامي للمدينة

تم التأسيس 
واستمرت بالعمل 

حتى بدايات عام 2013

عمل على إيصال صوت 
بانياس و كصلة وصل 
بين الجهات اإلغاثية

و عوائل المدينة

جدران المدارس، وجدران األبنية 
الخالية من السكان حتى ال يتأذى 

قاطنيها، وحتى جدران بعض 
األبنية الحكومية

اقتصر عمل المجلس 
على عمليات اإلغاثة 

وتأمين الدعم المادي 
والغذائي والطبي 

ألهالي بانياس

تجمع
أحرار

بانياس

2012-9-3
تم اإلعالن عن 
تأسيسه و هو 

منظمة مدنية 
مستقلة

عدد األعضاء
في 2013

بداية 2012 تعرض األعضاء للمالحقة 
فتراجع نشاط األعضاء ولكن التجمع 

مازال موجود حتى اليوم  

تمكن التجمع من جمع ملفات ضخمة 
كوثائق يمكن استخدامها من أجل 

المحاكم التي ستلي سقوط نظام األسد 
واستخدامها كأدلة ضد المجرمين

امتلك المكتب أرشيفًا ضخمًا تم فيه 
أرشفة وتوثيق أسماء المعتقلين 

والشهداء والمفقودين من أبناء 
المدينة.

1500

مكتب
بانياس
اإلعالمي

تصاعد
العنف
وانهيار
التحرير

طلب الشيخ أنس عيروط من 
المصلين اإلنصراف إلى بيوتهم

طالما أن النظام التزم بتنفيذ 
المطالب و لكنهم رفضوا

خرج اآلالف من مدينة
بانياس في مظاهرات عارمة

ال
للطائفية

أولى الطلقات.. مرحلة حمل السالح

عامالن دفعا شبان بانياس إلى حمل السالح

كتيبة أحفاد أبي بكر الصديقكتيبة شهداء بانياس

الدور الذي لعبه الشيخ
أنس عيروط في تحريض
األهالي على حمل السالح

تشكلت في آب 2012 

بقيادة: حذيفة الشغري
 نشطت في جبل األكراد
ومنطقة الغسانية والناجية و
ما تزال حتى اآلن.

حجم العنف الذي مارسته
قوات األسد وميليشيات 
الشبيحة بحق المدنيين

تشكلت في نيسان/أيار 
2012

من بضعة شبان من شباب
المدينة وأسلحة خفيفة 

بقيادة: "حسن.ص"
تم القبض عليه و مازال 

مصيره مجهوًال.

http://cutt.us/hkbTt


مشروع مدن في الثورة SyriaUntold حكاية ما انحكت

اقـتصر عـمل املجـلس عـلى عـمليات اإلغـاثـة، وتـأمـني الـدعـم املـادي والـغذائـي والـطبي ألهـالـي بـانـياس، ولـعب 
دوراً مهماً على هذا الصعيد.

تجمع أحرار بانياس  

 ، 23فـي حـوالـي الـثالـث مـن أيـلول عـام 2012

تـــــــم اإلعـــــــالن عـــــــن تـــــــأســـــــيس "تجـــــــمع أحـــــــرار 
بــــــانــــــياس"، وأتــــــى ذلــــــك نــــــتيجة الــــــقمع الــــــذي 
تــعرّض لــه نــاشــطي املــديــنة، ومــا نــتج عــنه مــن 
تـــــــــــراجـــــــــــع الحـــــــــــراك الـــــــــــثوري الســـــــــــلمي مـــــــــــن 
مـــــــظاهـــــــرات وغـــــــيرهـــــــا، فـــــــكان تجـــــــّمع أحـــــــرار 
بــانــياس أول إطــار ســياســي- مــدنــي يــسعى 
إلــــــى الــــــتعبير عــــــن مــــــطالــــــب أهــــــالــــــي مــــــديــــــنة 

بانياس.

وبحســـــــــــب شـــــــــــهادة الـــــــــــناشـــــــــــط بـــــــــــالل، أحـــــــــــد 
، فـــــإّن تجـــــّمع أحـــــرار  24مـــــؤسّـــــــــسي "التجـــــّمع"

بــــانــــياس هــــو إطــــار لــــلعمل املــــدنــــي الســــلمي، 
والــــــــذي ال يــــــــمت بــــــــصلة لــــــــلعمل الــــــــعسكري أو 
الــــعنفي بــــأّي شــــكل مــــن األشــــكال. والتجــــّمع لــــيس حــــزبــــاً ســــياســــياً وال يــــتبع ألّي جــــهة ســــياســــية كــــانــــت أو 

عقائدية أو عسكرية؛ فهو بذلك منظمة مدنية مستقلة تمام االستقالل.

بـدايـًة كـان يـضم تجّـمع أحـرار بـانـياس عـدد قـليل مـن األعـضاء، وبـعد فـترة قـصيرة وصـل عـدد األعـضاء إلـى 
نــحو 300 نــاشــط ونــاشــطة، ومــع بــدايــة عــام 2012، تــضاعــفت أعــداد أعــضاء التجــّمع، وفــي عــام 2013 
وصـل عـددهـم إلـى نـحو 1500 عـضو. ومـنذ تـأسـيس "التجـمع" هـدف إلـى إيـصال صـوت أهـالـي بـانـياس 
إلــى الــعالــم، مــعتمداً شــتى الــوســائــل الســلمية املــتاحــة، فــساهــم التجــمع فــي تــنظيم املــظاهــرات، كــما عــمل 
أعضاؤه على كتابة الالفتات الثورية، ونشر البيانات السياسية، والتواصل مع وسائل اإلعالم املختلفة. 

- شریط فیدیو یظھر إعالن تأسیس كتیبة الفاروق للبخاخ، تاریخ 2011-9-3،  h"ps://www.youtube.com/watch?23

v=4oDYOaqISCI

24- شھادة حصل علیھا فریق العمل المیداني، من الناشط بالل (اسم مستعار) بتاریخ: 2015.
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بانياس
البيضا التي لم يبق من اسمها شيء

تقع البيضا إلى 
الجنوب الشرقي 
من مدينة بانياس

قامت الكتيبة 
بعملية ضد دورية 
وتمكنت من قتل 

أغلب عناصرها 

تجاوز عدد الشهداء 
300 شهيد

 تعرضت لمجزرة 
مروعة من قبل 

مجموعات "الدفاع 
الوطني"

قاد عمليات القتل 
"علي كيالي"

تشكلت "كتيبة 
شهداء بانياس"

تأمين انشقاق بعض الشبان 
من صفوف الجيش األسدي 

وتنفيذ بعض العمليات 
العسكرية المحدودة 

 2 _3 أيار  2013  2 أيار 2013 

 بانياس
تنتظم
سياسيًا

تحدي المستحيل..بانياس تنتفض

صخب
األيام
األولى

األيام التي
تلت 18
من آذار

إشاعات..
وفتن..
وتحرير
المدينة

أول
اعتصام

ومحاولة احتالل
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العامة
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اقتحام
المدينة

وانتهاء مرحلة 
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السلمي
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2011/3/18
من جامع الرحمن وسطأول مظاهرة

بانياس و كان إمامه
"أنس عيروط"

 من أبرزهم:  أنس الشغري 
                        

                        حامد عرابي 
                        

                        محمد الزير 

الذين يقبعون حتى اليوم في سجون نظام األسد.

2011/4/10

2011/5/7

2011/5/5

2011/3/25

2011/4/1

تعرضت قرية البيضا القتحام من
قبل الشبيحة وقاموا بحملة

اعتقاالت واسعة بين المدنيين
والتنكيل بهم في ساحة القرية

12 نيسان
شاع خبر صدور عفو رئاسي
عن ناشطي مدينة بانياس
فاختفى السالح وسحبت
الحواجز و دخل الجيش

بدون صدامات أو اعتقاالت
أو تفتيش.

حتى 4 أيار
لم تتوقف المظاهرات
ولكن لم تتعرض ألي
تدخل من قبل النظام

 نيسان 2011
تجمع المئات في ساحة 

السنتر و قرروا المبيت 
في الساحة العامة. 

طلب العيروط من األهالي 
فض االعتصام تخوفًا من 

حدوث مجزرة.

بعد طلب الشيخ العيروط من 
األهالي التسلح اندفع الشبان 
إلى قطع الطرقات و وضعت 
الحواجز على مداخل المدينة 

وتوقفت أغلب مؤسسات 
الدولة عن العمل وانسحبت 

العناصر األمنية وقوى الجيش 
والبوليس وباتت المدينة 

تحت سيطرة األهالي.

اقتحمت قوات األسد المدينة و 
شنت حملة اعتقاالت عشوائية 
و وصل العدد إلى 2000 معتقل 
تم جمعهم في الملعب البلدي 

و تعرضوا للضرب

جمعة "نساء المرقب" خرجت 
بانياس في مظاهرات غاضبة و 

سقط جرحى و اعتقل العشرات 
من الشبان.

بعد االعتصام السلمي سرت 
إشاعة بأن العلويين  يستعدون 

القتحام األحياء السنية و 
بالعكس ثم اكتشف الجميع 

بأنها إشاعة من األجهزة األمنية.

في مظاهرة الجمعة التالية أكد 
المتظاهرون على ضرورة 
التعايش المشترك ونبذ 

الطائفية.
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الثورة في
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احتالل
الجدران..

كتيبة
الفاروق
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أيار 2011

النصف الثاني منتصف  2012 
من عام 2012

تم تأسيس 
"المجلس" بعد 
اقتحام الجيش 

النظامي للمدينة

تم التأسيس 
واستمرت بالعمل 

حتى بدايات عام 2013

عمل على إيصال صوت 
بانياس و كصلة وصل 
بين الجهات اإلغاثية

و عوائل المدينة

جدران المدارس، وجدران األبنية 
الخالية من السكان حتى ال يتأذى 

قاطنيها، وحتى جدران بعض 
األبنية الحكومية

اقتصر عمل المجلس 
على عمليات اإلغاثة 

وتأمين الدعم المادي 
والغذائي والطبي 

ألهالي بانياس

تجمع
أحرار

بانياس

2012-9-3
تم اإلعالن عن 
تأسيسه و هو 

منظمة مدنية 
مستقلة

عدد األعضاء
في 2013

بداية 2012 تعرض األعضاء للمالحقة 
فتراجع نشاط األعضاء ولكن التجمع 

مازال موجود حتى اليوم  

تمكن التجمع من جمع ملفات ضخمة 
كوثائق يمكن استخدامها من أجل 

المحاكم التي ستلي سقوط نظام األسد 
واستخدامها كأدلة ضد المجرمين

امتلك المكتب أرشيفًا ضخمًا تم فيه 
أرشفة وتوثيق أسماء المعتقلين 

والشهداء والمفقودين من أبناء 
المدينة.
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طلب الشيخ أنس عيروط من 
المصلين اإلنصراف إلى بيوتهم

طالما أن النظام التزم بتنفيذ 
المطالب و لكنهم رفضوا

خرج اآلالف من مدينة
بانياس في مظاهرات عارمة

ال
للطائفية

أولى الطلقات.. مرحلة حمل السالح

عامالن دفعا شبان بانياس إلى حمل السالح

كتيبة أحفاد أبي بكر الصديقكتيبة شهداء بانياس

الدور الذي لعبه الشيخ
أنس عيروط في تحريض
األهالي على حمل السالح

تشكلت في آب 2012 

بقيادة: حذيفة الشغري
 نشطت في جبل األكراد
ومنطقة الغسانية والناجية و
ما تزال حتى اآلن.

حجم العنف الذي مارسته
قوات األسد وميليشيات 
الشبيحة بحق المدنيين

تشكلت في نيسان/أيار 
2012

من بضعة شبان من شباب
المدينة وأسلحة خفيفة 

بقيادة: "حسن.ص"
تم القبض عليه و مازال 

مصيره مجهوًال.

https://www.youtube.com/watch?v=4oDYOaqISCI
https://www.youtube.com/watch?v=4oDYOaqISCI
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فـي بـدايـة عـام 2012، تـعرّض أعـضاء التجـّمع لـلمالحـقة مـن قـبل أجهـزة املـخابـرات الـتابـعة لـنظام األسـد، 
وتـّم اعـتقال الـعديـديـن مـنهم، مـما أثـر سـلباً عـلى آلـيات عـمل التجـمع، فـتراجـع نـشاط أعـضائـه بـشكل كـبير، 
إال أّن التجـــّمع تـــمّكن مـــن الـــصمود رغـــم الـــضربـــات األمـــنية الـــتي تـــعرّض لـــها، وفـــي حـــوالـــي آذار مـــن عـــام 

2012، استعاد التجّمع حيويته، وارتفعت وتيرة نشاطاته الثورية.

مـا يـزال التجـّمع مـوجـوداً حـتى الـيوم، ويحـمل أفـكاراً يـسعى إلـى الـحفاظ عـليها وعـدم الـسماح بـانحـرافـها، 
وبحســـب أحـــد أعـــضاء التجـــمع ملـــدن فـــي الـــثورة، فـــإن التجـــمع ومـــنذ بـــدايـــة تـــأســـيسه حـــمل أفـــكاراً مـــدنـــية، 
ورفــض أّي انجــرار نــحو الــطائــفية، وتــمسك بهــدف إســقاط الــنظام، وضــرورة تــحقيق الــعدالــة االجــتماعــية. 
وبحســب وجــهة نــظر التجــّمع، لــن يــكون هــناك مــن عــدالــة إال بــعد تــحقيق مــحاســبة تــطال جــميع مــن تــّورط 

بدماء الشعب السوري، أياً تكن صفته أو طائفته.

  وفــي ســبيل تــمّسكه بــضرورة مــحاســبة مــن أجــرم بــحق الــشعب الــسوري، تــمّكن التجــّمع مــن جــمع مــلفات 
ضخـمة كـوثـائـق يـمكن اسـتخدامـها مـن أجـل املـحاكـم الـتي سـتلي سـقوط نـظام األسـد، وهـي مـلفات تـضم 

العشرات من الوثائق التي يمكن استخدامها كأدلة ضد من ارتكب جرائم بحق أهالي مدينة بانياس.

احتالل الجدران.. كتيبة الفاروق للبخاخ 

بســــبب انــــتشار قــــوات الــــجيش واملــــخابــــرات فــــي 
شــوارع مــديــنة بــانــياس، عــلى أمــل كســر الحــراك 
الـثوري فـي املـديـنة، ومـنع الـناشـطني مـن الـتعبير 
عــن مــواقــفهم، نــجح الــكثيريــن مــن شــبان املــديــنة 
فـــي الـــتصدي لهـــذه الـــسياســـة الـــقمعية، وتـــمكنوا 
ورغـــم حـــشود الـــجيش مـــن إيـــصال صـــوتـــهم إلـــى 
الــعالــم، وإيــجاد طــريــقة، بــل طــرق، لــلتعبير فــيها 

عن مواقفهم املناهضة لنظام األسد.

تـــأسســـت "كـــتيبة الـــفاروق لـــلبخاخ" فـــي حـــوالـــي 
مــــــــنتصف عــــــــام 2012 فــــــــي مــــــــديــــــــنة بــــــــانــــــــياس، 
واســـــتمرت بـــــالـــــعمل حـــــتى بـــــدايـــــات عـــــام 2013، 
وبحســـب خـــالـــد أحـــد مـــؤســـسي الـــكتيبة: اجـــتمعنا مجـــموعـــة مـــن الشـــبان، ولـــم يـــكن يـــتجاوز عـــددنـــا الســـتة 
شـــبان، وقـــررنـــا تـــشكيل كـــتيبة خـــاصـــة بـــالـــبخاخ. ويـــتابـــع خـــالـــد بـــالـــقول: كـــنا نـــسمع ونـــرى نـــشاط "الـــرجـــل 
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بانياس
البيضا التي لم يبق من اسمها شيء

تقع البيضا إلى 
الجنوب الشرقي 
من مدينة بانياس

قامت الكتيبة 
بعملية ضد دورية 
وتمكنت من قتل 

أغلب عناصرها 

تجاوز عدد الشهداء 
300 شهيد

 تعرضت لمجزرة 
مروعة من قبل 

مجموعات "الدفاع 
الوطني"

قاد عمليات القتل 
"علي كيالي"

تشكلت "كتيبة 
شهداء بانياس"

تأمين انشقاق بعض الشبان 
من صفوف الجيش األسدي 

وتنفيذ بعض العمليات 
العسكرية المحدودة 
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 بانياس
تنتظم
سياسيًا

تحدي المستحيل..بانياس تنتفض

صخب
األيام
األولى

األيام التي
تلت 18
من آذار

إشاعات..
وفتن..
وتحرير
المدينة

أول
اعتصام

ومحاولة احتالل
الساحة
العامة
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السيطرة
على

المدينة
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اقتحام
المدينة

وانتهاء مرحلة 
العمل
السلمي
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2011/3/18
من جامع الرحمن وسطأول مظاهرة

بانياس و كان إمامه
"أنس عيروط"

 من أبرزهم:  أنس الشغري 
                        

                        حامد عرابي 
                        

                        محمد الزير 

الذين يقبعون حتى اليوم في سجون نظام األسد.

2011/4/10

2011/5/7

2011/5/5

2011/3/25

2011/4/1

تعرضت قرية البيضا القتحام من
قبل الشبيحة وقاموا بحملة

اعتقاالت واسعة بين المدنيين
والتنكيل بهم في ساحة القرية

12 نيسان
شاع خبر صدور عفو رئاسي
عن ناشطي مدينة بانياس
فاختفى السالح وسحبت
الحواجز و دخل الجيش

بدون صدامات أو اعتقاالت
أو تفتيش.

حتى 4 أيار
لم تتوقف المظاهرات
ولكن لم تتعرض ألي
تدخل من قبل النظام

 نيسان 2011
تجمع المئات في ساحة 

السنتر و قرروا المبيت 
في الساحة العامة. 

طلب العيروط من األهالي 
فض االعتصام تخوفًا من 

حدوث مجزرة.

بعد طلب الشيخ العيروط من 
األهالي التسلح اندفع الشبان 
إلى قطع الطرقات و وضعت 
الحواجز على مداخل المدينة 

وتوقفت أغلب مؤسسات 
الدولة عن العمل وانسحبت 

العناصر األمنية وقوى الجيش 
والبوليس وباتت المدينة 

تحت سيطرة األهالي.

اقتحمت قوات األسد المدينة و 
شنت حملة اعتقاالت عشوائية 
و وصل العدد إلى 2000 معتقل 
تم جمعهم في الملعب البلدي 

و تعرضوا للضرب

جمعة "نساء المرقب" خرجت 
بانياس في مظاهرات غاضبة و 

سقط جرحى و اعتقل العشرات 
من الشبان.

بعد االعتصام السلمي سرت 
إشاعة بأن العلويين  يستعدون 

القتحام األحياء السنية و 
بالعكس ثم اكتشف الجميع 

بأنها إشاعة من األجهزة األمنية.

في مظاهرة الجمعة التالية أكد 
المتظاهرون على ضرورة 
التعايش المشترك ونبذ 

الطائفية.

6

مجلس
قيادة

الثورة في
بانياس

احتالل
الجدران..

كتيبة
الفاروق
للبخاخ

أيار 2011

النصف الثاني منتصف  2012 
من عام 2012

تم تأسيس 
"المجلس" بعد 
اقتحام الجيش 

النظامي للمدينة

تم التأسيس 
واستمرت بالعمل 

حتى بدايات عام 2013

عمل على إيصال صوت 
بانياس و كصلة وصل 
بين الجهات اإلغاثية

و عوائل المدينة

جدران المدارس، وجدران األبنية 
الخالية من السكان حتى ال يتأذى 

قاطنيها، وحتى جدران بعض 
األبنية الحكومية

اقتصر عمل المجلس 
على عمليات اإلغاثة 

وتأمين الدعم المادي 
والغذائي والطبي 

ألهالي بانياس

تجمع
أحرار

بانياس

2012-9-3
تم اإلعالن عن 
تأسيسه و هو 

منظمة مدنية 
مستقلة

عدد األعضاء
في 2013

بداية 2012 تعرض األعضاء للمالحقة 
فتراجع نشاط األعضاء ولكن التجمع 

مازال موجود حتى اليوم  

تمكن التجمع من جمع ملفات ضخمة 
كوثائق يمكن استخدامها من أجل 

المحاكم التي ستلي سقوط نظام األسد 
واستخدامها كأدلة ضد المجرمين

امتلك المكتب أرشيفًا ضخمًا تم فيه 
أرشفة وتوثيق أسماء المعتقلين 

والشهداء والمفقودين من أبناء 
المدينة.
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كتيبة أحفاد أبي بكر الصديقكتيبة شهداء بانياس

الدور الذي لعبه الشيخ
أنس عيروط في تحريض
األهالي على حمل السالح

تشكلت في آب 2012 

بقيادة: حذيفة الشغري
 نشطت في جبل األكراد
ومنطقة الغسانية والناجية و
ما تزال حتى اآلن.

حجم العنف الذي مارسته
قوات األسد وميليشيات 
الشبيحة بحق المدنيين

تشكلت في نيسان/أيار 
2012

من بضعة شبان من شباب
المدينة وأسلحة خفيفة 

بقيادة: "حسن.ص"
تم القبض عليه و مازال 

مصيره مجهوًال.
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الـــــبخاخ" فـــــي مـــــدن ســـــوريّـــــة مـــــختلفة، ونـــــالحـــــظ أهـــــمية مـــــا يـــــقوم بـــــه، وحجـــــم اإلزعـــــاج الـــــذي يســـــببه لـــــقوى 
املـخابـرات، والتحـّدي الـذي يـعبّر عـنه، فـألـهمنا هـذا األمـر بـالـعمل مـن أجـل تـشكيل الـكتيبة بهـدف "احـتالل 

الجدران"، جدران املدينة.

عـملت كـتيبة الـفاروق لـلبخاخ بـشكل مسـتقل، وسـّري فـي اآلن ذاتـه، كـان شـبان الـكتيبة يـختارون الجـدران 
املســـتهدفـــة بـــكل عـــنايـــة، جـــدران املـــدارس، وجـــدران األبـــنية الـــخالـــية مـــن الـــسكان حـــتى ال يـــتأذى قـــاطـــنيها، 
وحــتى جــدران بــعض األبــنية الــحكومــية، ثــم يــقومــون بــاخــتيار الــعبارات املــناســبة، وغــالــباً مــا تــكون عــبارات 
مــــعروفــــة مــــن قــــبل الــــناشــــطني الــــسوريــــني، كــــعبارة "الــــشعب يــــريــــد إســــقاط الــــنظام" إحــــدى أهــــم الــــعبارات 

االستفزازية لقوى األمن، أو يقوموا بابتكار عبارات خاصة بهم.

هـدف شـبان "الـكتيبة" مـن عـملهم، إبـراز إصـرارهـم عـلى تحـّدي احـتالل قـوات املـخابـرات لـشوارع مـديـنتهم، 
والـتأكـيد عـلى أنـهم، ورغـم ذلـك، مـا زالـوا مـوجـوديـن، وقـادريـن عـلى الـقول، وذلـك رغـم املـخاطـر املـحيطة بـهم؛ 

وهو أمر كان يحمل الكثير من اإلثارة لشبان في مقتبل العمر بقدر ما كان يحمل من املخاطر.

نــظّم شــبان الــكتيبة عــملهم بــشكل دقــيق، وبحســب خــالــد، كــان ثــالثــة مــن الشــبان مــسؤولــني عــن الــبخّ عــلى 
الجــدران، بــينما يــقوم اثــنان آخــران بــمهمة الــتصويــر، أحــدهــم يــقوم بــالــتقاط الــصور الــفوتــوغــرافــية، واآلخــر 
يــقوم بــتصويــر الــفيديــو. وبــعد االنــتهاء مــن الــعمل املــيدانــي، يــقوم الشــبّان بــعمليات املــونــتاج الــبسيطة، ومــن 

. 25ثم يقومون ببث عملهم على وسائل اإلعالم املختلفة

شـــارك شـــبان "كـــتيبة الـــفاروق لـــلبخاخ" فـــي الـــعديـــد مـــن الـــنشاطـــات الـــثوريـــة الـــتي كـــان يـــطلقها نـــاشـــطون 
ســوريــون آخــرون، فــشاركــوا فــي الــعديــد مــن الحــمالت، ومــنها حــملة "مــناضــل"، والــتي تــعرض الــعديــد مــن 
الـــشهادات مـــن نـــاشـــطني يـــقومـــون عـــبر شـــهاداتـــهم بـــالـــتعريـــف بـــمناضـــلني فـــي الـــثورة الـــسوريـــة، بـــعضهم 

. 26استشهد، وبعضهم اآلخر قيد االعتقال القسري

مكتب بانياس االعالمي 

h"ps://www.youtube.com/watch? ،2011-9-20 :25- شریط فیدیو یظھر نشاطات الرجل البخاخ في بانیاس، تاریخ النشر

v=JizTfRDQaWY

h"ps://www.youtube.com/watch? ،2013-1-30 :26- مشاركة كتیبة الفاروق للبخاخ في حملة "بصمة مناضل"، تاریخ النشر

v=s0IE96WjKbA
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فـــــي الـــــنصف الـــــثانـــــي مـــــن عـــــام 2011، تـــــمّ 
 ، 27تــــــأســــــيس "مــــــكتب بــــــانــــــياس االعــــــالمــــــي"

وذلــــــك كــــــمحاولــــــة مــــــن قــــــبل بــــــعض نــــــاشــــــطي 
املـديـنة لـتجاوز الـفوضـى الـتي عـّمت الـجانـب 
اإلعـــالمـــي فـــي بـــانـــياس فـــي بـــدايـــة الحـــراك 
، إحــدى  28الــثوري. وبحســب الــناشــطة لــجني

مــــــــؤســــــــسات مــــــــكتب بــــــــانــــــــياس اإلعــــــــالمــــــــي: 
اجــــتمعنا مجــــموعــــة صــــغيرة مــــن الــــناشــــطني 
والــناشــطات، وكــانــت تجــمعنا عــالقــة صــداقــة 
وثــــــقة مــــــتبادلــــــة فــــــيما بــــــيننا، وقــــــّررنــــــا إنــــــشاء 
مجـــــــموعـــــــة إعـــــــالمـــــــية صـــــــغيرة تهـــــــتم بـــــــتغطية 
أحـــداث الـــثورة فـــي بـــانـــياس؛ وفـــيما بـــعد تـــطّور عـــملنا وتـــوسّـــــــعت عـــالقـــاتـــنا، وفـــي الشهـــر الـــعاشـــر مـــن ســـنة 

2012 أعلنا عن تأسيس املكتب اإلعالمي ملدينة بانياس. 

عـــمل أعـــضاء املـــكتب مـــن شـــبان وشـــابـــات جهـــدهـــم مـــن أجـــل إيـــصال صـــوت بـــانـــياس إلـــى وســـائـــل اإلعـــالم 
املــختلفة، كــما عــمل املــكتب كــصلة وصــل بــني الــجهات الــداعــمة واإلغــاثــية مــن جــهة، وعــوائــل مــديــنة بــانــياس 

املحتاجة من جهة أخرى، وتّم توثيق هذه املساعدات واالحتفاظ بها من قبل أعضاء املكتب.

تـــّوســـعت عـــالقـــات املـــكتب اإلعـــالمـــي مـــع الـــوقـــت، وبـــات لـــه شـــبكة واســـعة مـــن االتـــصاالت مـــع وســـائـــل إعـــالم 
كــــالــــبي بــــي ســــي عــــربــــي، وشــــبكات إخــــباريــــة محــــلية كــــلجان الــــتنسيق املحــــلية؛ وكــــان لــــلمكتب عــــدة غــــرف 
إخبارية على "سكايب" يتم من خاللها تداول أخبار املدينة بعد تحريرها مع الجهات اإلعالمية األخرى. 

امـــتلك املـــكتب أرشـــيفاً ضخـــماً، جهـــد أعـــضاؤه مـــن خـــاللـــه إلـــى أرشـــفة وتـــوثـــيق أســـماء املـــعتقلني والشهـــداء 
. 29واملفقودين من أبناء املدينة، واحتفظوا فيه كمرجع ال يمكن التفريط فيه

/h"ps://www.facebook.com/Banias.M.O1 ،27- عنوان صفحة المكتب على فیسبوك

28- شھادة حصل علیھا الفریق المیداني من الناشطة لجین (اسم مستعار)، إحدى مؤسسات المكتب االعالمي، تاریخ 2015.

h"p://cu".us/F4eJi ،29- قناة مكتب بانیاس االعالمي على یوتیوب، وفیھ توثیق لشھداء المدینة
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البيضا التي لم يبق من اسمها شيء

تقع البيضا إلى 
الجنوب الشرقي 
من مدينة بانياس

قامت الكتيبة 
بعملية ضد دورية 
وتمكنت من قتل 

أغلب عناصرها 

تجاوز عدد الشهداء 
300 شهيد

 تعرضت لمجزرة 
مروعة من قبل 

مجموعات "الدفاع 
الوطني"

قاد عمليات القتل 
"علي كيالي"

تشكلت "كتيبة 
شهداء بانياس"

تأمين انشقاق بعض الشبان 
من صفوف الجيش األسدي 

وتنفيذ بعض العمليات 
العسكرية المحدودة 

 2 _3 أيار  2013  2 أيار 2013 

 بانياس
تنتظم
سياسيًا

تحدي المستحيل..بانياس تنتفض

صخب
األيام
األولى

األيام التي
تلت 18
من آذار

إشاعات..
وفتن..
وتحرير
المدينة
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اعتصام

ومحاولة احتالل
الساحة
العامة
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السيطرة
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المدينة
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اقتحام
المدينة

وانتهاء مرحلة 
العمل
السلمي
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2011/3/18
من جامع الرحمن وسطأول مظاهرة

بانياس و كان إمامه
"أنس عيروط"

 من أبرزهم:  أنس الشغري 
                        

                        حامد عرابي 
                        

                        محمد الزير 

الذين يقبعون حتى اليوم في سجون نظام األسد.

2011/4/10

2011/5/7

2011/5/5

2011/3/25

2011/4/1

تعرضت قرية البيضا القتحام من
قبل الشبيحة وقاموا بحملة

اعتقاالت واسعة بين المدنيين
والتنكيل بهم في ساحة القرية

12 نيسان
شاع خبر صدور عفو رئاسي
عن ناشطي مدينة بانياس
فاختفى السالح وسحبت
الحواجز و دخل الجيش

بدون صدامات أو اعتقاالت
أو تفتيش.

حتى 4 أيار
لم تتوقف المظاهرات
ولكن لم تتعرض ألي
تدخل من قبل النظام

 نيسان 2011
تجمع المئات في ساحة 

السنتر و قرروا المبيت 
في الساحة العامة. 

طلب العيروط من األهالي 
فض االعتصام تخوفًا من 

حدوث مجزرة.

بعد طلب الشيخ العيروط من 
األهالي التسلح اندفع الشبان 
إلى قطع الطرقات و وضعت 
الحواجز على مداخل المدينة 

وتوقفت أغلب مؤسسات 
الدولة عن العمل وانسحبت 

العناصر األمنية وقوى الجيش 
والبوليس وباتت المدينة 

تحت سيطرة األهالي.

اقتحمت قوات األسد المدينة و 
شنت حملة اعتقاالت عشوائية 
و وصل العدد إلى 2000 معتقل 
تم جمعهم في الملعب البلدي 

و تعرضوا للضرب

جمعة "نساء المرقب" خرجت 
بانياس في مظاهرات غاضبة و 

سقط جرحى و اعتقل العشرات 
من الشبان.

بعد االعتصام السلمي سرت 
إشاعة بأن العلويين  يستعدون 

القتحام األحياء السنية و 
بالعكس ثم اكتشف الجميع 

بأنها إشاعة من األجهزة األمنية.

في مظاهرة الجمعة التالية أكد 
المتظاهرون على ضرورة 
التعايش المشترك ونبذ 

الطائفية.

6

مجلس
قيادة

الثورة في
بانياس

احتالل
الجدران..

كتيبة
الفاروق
للبخاخ

أيار 2011

النصف الثاني منتصف  2012 
من عام 2012

تم تأسيس 
"المجلس" بعد 
اقتحام الجيش 

النظامي للمدينة

تم التأسيس 
واستمرت بالعمل 

حتى بدايات عام 2013

عمل على إيصال صوت 
بانياس و كصلة وصل 
بين الجهات اإلغاثية

و عوائل المدينة

جدران المدارس، وجدران األبنية 
الخالية من السكان حتى ال يتأذى 

قاطنيها، وحتى جدران بعض 
األبنية الحكومية

اقتصر عمل المجلس 
على عمليات اإلغاثة 

وتأمين الدعم المادي 
والغذائي والطبي 

ألهالي بانياس

تجمع
أحرار

بانياس

2012-9-3
تم اإلعالن عن 
تأسيسه و هو 

منظمة مدنية 
مستقلة

عدد األعضاء
في 2013

بداية 2012 تعرض األعضاء للمالحقة 
فتراجع نشاط األعضاء ولكن التجمع 

مازال موجود حتى اليوم  

تمكن التجمع من جمع ملفات ضخمة 
كوثائق يمكن استخدامها من أجل 

المحاكم التي ستلي سقوط نظام األسد 
واستخدامها كأدلة ضد المجرمين

امتلك المكتب أرشيفًا ضخمًا تم فيه 
أرشفة وتوثيق أسماء المعتقلين 

والشهداء والمفقودين من أبناء 
المدينة.

1500

مكتب
بانياس
اإلعالمي

تصاعد
العنف
وانهيار
التحرير

طلب الشيخ أنس عيروط من 
المصلين اإلنصراف إلى بيوتهم

طالما أن النظام التزم بتنفيذ 
المطالب و لكنهم رفضوا

خرج اآلالف من مدينة
بانياس في مظاهرات عارمة

ال
للطائفية

أولى الطلقات.. مرحلة حمل السالح

عامالن دفعا شبان بانياس إلى حمل السالح

كتيبة أحفاد أبي بكر الصديقكتيبة شهداء بانياس

الدور الذي لعبه الشيخ
أنس عيروط في تحريض
األهالي على حمل السالح

تشكلت في آب 2012 

بقيادة: حذيفة الشغري
 نشطت في جبل األكراد
ومنطقة الغسانية والناجية و
ما تزال حتى اآلن.

حجم العنف الذي مارسته
قوات األسد وميليشيات 
الشبيحة بحق المدنيين

تشكلت في نيسان/أيار 
2012

من بضعة شبان من شباب
المدينة وأسلحة خفيفة 

بقيادة: "حسن.ص"
تم القبض عليه و مازال 

مصيره مجهوًال.

http://cutt.us/F4eJi
https://www.facebook.com/Banias.M.O1/
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ســـعى املـــكتب اإلعـــالمـــي إلـــى الـــعمل بـــصدق وحـــرفـــية، بـــعيداً عـــن الـــتهويـــل واملـــبالـــغات، وســـعوا إلـــى تـــقديـــم 
تجـربـة مـختلفة، وبحسـب الـناشـطة لـجني: جهـد أعـضاء املـكتب اإلعـالمـي لـلعمل بـكّل شـفافـية وديـموقـراطـية، 
فــقامــوا بــانــتخاب مــديــراً لــلمكتب، وفــيما بــعد قــّسموا الــعمل فــيما بــينهم، وتــحّولــوا مــع الــوقــت إلــى مــا يشــبه 

خلية النحل املتناغمة، بحسب تعبير لجني.

تـعرّض أعـضاء املـكتب اإلعـالمـي لـلعديـد مـن املـضايـقات، وتـّم مـالحـقة أعـضائـه مـن قـبل أجهـزة املـخابـرات 
الـــسوريـــة، وبحســـب لـــجني تـــمكن نـــظام األســـد مـــن إلـــقاء الـــقبض عـــلى الـــعديـــد مـــن أعـــضاء املـــكتب، ومـــنهم 
الـــناشـــط حـــامـــد عـــرابـــي الـــذي اعـــتقل عـــام 2014، ومـــنهم أيـــضاً مـــن اســـتشهد، كـــالـــناشـــطني أبـــو حســـني 
وشــادي الــبانــياســي، والــلذان كــانــا مــراســلني حــربــيني فــي املــنطقة، ويــقومــان بــتغطية نــشاط كــتائــب الــجيش 
الحــر. بــينما مــن لــم يســتشهد أو يــعتقل مــن أعــضاء املــكتب، فــقد فــضل الخــروج مــن املــديــنة، وهــو مــا أثّــر 
سـلباً عـلى أداء املـكتب اإلعـالمـي، الـذي بـات عـمله شـديـد الخـطورة، وتـراجـع مـع الـوقـت وسـط هـذا الـتضييق 

األمني.
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 الباب الثالث: أولى الطلقات.. مرحلة حمل السالح
كــانــت بــانــياس ســبّاقــة فــي كــل الــتفاصــيل املــتعّلقة بــتمرّحــل الحــراك الــثوري الــسوري، قــياســاً بــباقــي املــدن 
الـسوريـة األخـرى. فـكما الحـظنا فـي سـياق الـبحث، كـانـت بـانـياس أّول مـديـنة مـع درعـا تخـرج إلـى الـشارع 
ضــد نــظام األســد فــي الــثامــن عشــر مــن آذار 2011، وعــندمــا كــان مــا يــزال الحــراك الســلمي فــي بــدايــاتــه، 

كانت مدينة بانياس تتهيّأ لحمل السالح.

مـبكراً حـمل السـالح فـي بـانـياس، وبحسـب املـالحـظة، يـعود خـيار حـمل شـبان بـانـياس للسـالح إلـى عـامـلني 
أســـاســـيني، األّول، وهـــو الـــدور الـــذي لـــعبه الـــشيخ أنـــس عـــيروط فـــي تحـــريـــض األهـــالـــي عـــلى حـــمل الســـالح 
والـدفـاع عـن الـنفس، وهـو مـا أدى كـما رأيـنا فـي سـياق الـبحث، إلـى انـدفـاع الـعديـد مـن شـبان املـديـنة إلـى 
حــمل الســالح، ومــن ثــم قــطع طــرقــات املــديــنة، وإغــالق مــداخــلها. والــعامــل الــثانــي، يــكمن فــي حجــم الــعنف 
الــذي مــارســته قــّوات األســد ومــيليشيات الشــبيحة بــحق املــدنــيني، وتحــديــداً بــعد االقــتحامــات الــتي شهــدتــها 
قـريـة الـبيضا املـحاذيـة ملـديـنة بـانـياس، فـي نـيسان مـن عـام 2011، وتـخّوف أهـالـي بـانـياس أنـفسهم مـن أن 
يـــواجـــهوا مـــصيراً شـــبيهاً بـــإخـــوانـــهم فـــي قـــريـــة الـــبيضا. وهـــو مـــا حـــدث فـــعلياً فـــي اقـــتحام الـــجيش وقـــوى 

املخابرات ملدينة بانياس في أيار من عام 2011.

مــنذ حــوالــي مــنتصف نــيسان ســنة 2012، بــدأت مــديــنة بــانــياس تشهــد تــشّكل أولــى املجــموعــات املســلحة، 
بـدايـة تـشكلت كـتيبة "شهـداء بـانـياس"، وبـعدهـا، فـي حـوالـي مـنتصف 2012 تـشّكلت كـتيبة "أحـفاد أبـي 

بكر الصديق"، وبعدها تشّكلت كتيبة صقور بانياس.

وعــلى الــرغــم مــن هــذا، لــم تــتمكن هــذه املجــموعــات فــي الــعموم مــن تــحقيق هــدفــها األســاســي، أي حــمايــة 
املـــدنـــيني، حـــيث لـــم تـــكن هـــذه الـــكتائـــب مجهّــــزة بـــالســـالح والـــذخـــائـــر وال حـــتى بـــالـــتدريـــب الـــعسكري، لـــذا لـــم 
تــشكل نــداً لــقوات األســد املــدجّـــــجة بــالســالح والــطيران الحــربــي. وفــعلياً، أغــلب هــذه املجــموعــات كــانــت قــد 
انحـلت مـع الـوقـت، إمـا بسـبب اسـتشهاد الـعديـد مـن مـقاتـليها، أو بسـبب شـدة الـتضييق األمـني فـي مـنطقة 

يعتبرها النظام مجاله الحيوي، أي منطقة شريط الساحل.

وفي كل األحوال، سنضع هنا ملحة حول أهم املجموعات التي تشكلت في بانياس.

كتيبة شهداء بانياس 
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مشروع مدن في الثورة SyriaUntold حكاية ما انحكت

تــشكلت كــتيبة "شهــداء بــانــياس" فــي حــوالــي نــيسان\ أيــار مــن 
2012، وكـانـت بـذلـك مـن أولـى الـكتائـب الـتي ولـدت فـي  30سـنة 

بـانـياس. تـشّكلت الـكتيبة وبحسـب شـهادة الـناشـط "خـالـد"، مـن 
بــضعة شــبان مــن شــباب املــديــنة، وفــي الــوقــت الــذي كــان يــملك 
بـــــعض شـــــباب الـــــكتيبة أنـــــواعـــــاً مـــــن األســـــلحة الـــــخفيفة كـــــبنادق 
الــــصيد ومــــا يشــــبهها، كــــان الــــعديــــد مــــن الشــــبان اآلخــــريــــن، ال 

يملكون أّي سالح.

قـــــاد الـــــكتيبة الـــــناشـــــط "حـــــسن. ص"، وهـــــو أحـــــد أبـــــناء مـــــديـــــنة 
بـــانـــياس، والـــذي تـــمّكن نـــظام األســـد مـــن الـــقبض عـــليه، ومـــا يـــزال حـــتى كـــتابـــة هـــذه الـــورقـــة ضـــمن قـــائـــمة 

املفقودين. بينما لم تتمّكن الكتيبة من االستمرار، وتّم حّلها فيما بعد.

كتيبة أحفاد أبي بكر الصديق 

فــــي حــــوالــــي آب مــــن عــــام 2012، أعــــلن عــــن تــــشكيل كــــتيبة 
، بـقيادة حـذيـفة الـشغري، وهـو  31"أحـفاد أبـي بـكر الـصديـق"

أحـد أبـناء بـانـياس. نشـط مـقاتـلو الـكتيبة فـي الـجبال الـقريـبة 
مـــــن مـــــديـــــنة بـــــانـــــياس، وتحـــــديـــــداً فـــــي مـــــنطقة جـــــبل األكـــــراد، 
ومـنطقة الـغسانـية والـناجـية، وهـي كـتيبة مـا تـزال عـلى رأس 

عملها حتى وقت كتابة هذه الورقة.

وبحســــــــــب الــــــــــشهادات، تــــــــــعتبر كــــــــــتيبة "أحــــــــــفاد أبــــــــــي بــــــــــكر 
الـصديـق" إحـدى الـكتائـب الـتابـعة "لـهيئة حـمايـه املـدنـيني" وهـي أحـد الـتشكيالت الـعسكريـة الـتابـعة لـتنظيم 

اإلخوان املسلمني السوري، والتي تتلقى التمويل منه.

h"ps://www.youtube.com/watch?v=hxg7Xvy_xyU ،2012-8-18 :30- شریط فیدیو یظھر إعالن تشكیل كتیبة "شھداء بانیاس" بتاریخ

h"ps://www.youtube.com/watch? ،2012-8-14 :31- شریط فیدیو یظھر بیان إعالن تأسیس كتیبة "أحفاد أبي بكر الصدیق"، بتاریخ

v=U_l0o8T_Ppw

صبر درويش بانياس: البيضا !33

Ain
Infographic

بانياس
البيضا التي لم يبق من اسمها شيء

تقع البيضا إلى 
الجنوب الشرقي 
من مدينة بانياس

قامت الكتيبة 
بعملية ضد دورية 
وتمكنت من قتل 

أغلب عناصرها 

تجاوز عدد الشهداء 
300 شهيد

 تعرضت لمجزرة 
مروعة من قبل 

مجموعات "الدفاع 
الوطني"

قاد عمليات القتل 
"علي كيالي"

تشكلت "كتيبة 
شهداء بانياس"

تأمين انشقاق بعض الشبان 
من صفوف الجيش األسدي 

وتنفيذ بعض العمليات 
العسكرية المحدودة 

 2 _3 أيار  2013  2 أيار 2013 
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2011/3/18
من جامع الرحمن وسطأول مظاهرة

بانياس و كان إمامه
"أنس عيروط"

 من أبرزهم:  أنس الشغري 
                        

                        حامد عرابي 
                        

                        محمد الزير 

الذين يقبعون حتى اليوم في سجون نظام األسد.

2011/4/10

2011/5/7

2011/5/5

2011/3/25

2011/4/1

تعرضت قرية البيضا القتحام من
قبل الشبيحة وقاموا بحملة

اعتقاالت واسعة بين المدنيين
والتنكيل بهم في ساحة القرية

12 نيسان
شاع خبر صدور عفو رئاسي
عن ناشطي مدينة بانياس
فاختفى السالح وسحبت
الحواجز و دخل الجيش

بدون صدامات أو اعتقاالت
أو تفتيش.

حتى 4 أيار
لم تتوقف المظاهرات
ولكن لم تتعرض ألي
تدخل من قبل النظام

 نيسان 2011
تجمع المئات في ساحة 

السنتر و قرروا المبيت 
في الساحة العامة. 

طلب العيروط من األهالي 
فض االعتصام تخوفًا من 

حدوث مجزرة.

بعد طلب الشيخ العيروط من 
األهالي التسلح اندفع الشبان 
إلى قطع الطرقات و وضعت 
الحواجز على مداخل المدينة 

وتوقفت أغلب مؤسسات 
الدولة عن العمل وانسحبت 

العناصر األمنية وقوى الجيش 
والبوليس وباتت المدينة 

تحت سيطرة األهالي.

اقتحمت قوات األسد المدينة و 
شنت حملة اعتقاالت عشوائية 
و وصل العدد إلى 2000 معتقل 
تم جمعهم في الملعب البلدي 

و تعرضوا للضرب

جمعة "نساء المرقب" خرجت 
بانياس في مظاهرات غاضبة و 

سقط جرحى و اعتقل العشرات 
من الشبان.

بعد االعتصام السلمي سرت 
إشاعة بأن العلويين  يستعدون 

القتحام األحياء السنية و 
بالعكس ثم اكتشف الجميع 

بأنها إشاعة من األجهزة األمنية.

في مظاهرة الجمعة التالية أكد 
المتظاهرون على ضرورة 
التعايش المشترك ونبذ 

الطائفية.

6

مجلس
قيادة

الثورة في
بانياس

احتالل
الجدران..

كتيبة
الفاروق
للبخاخ

أيار 2011

النصف الثاني منتصف  2012 
من عام 2012

تم تأسيس 
"المجلس" بعد 
اقتحام الجيش 

النظامي للمدينة

تم التأسيس 
واستمرت بالعمل 

حتى بدايات عام 2013

عمل على إيصال صوت 
بانياس و كصلة وصل 
بين الجهات اإلغاثية

و عوائل المدينة

جدران المدارس، وجدران األبنية 
الخالية من السكان حتى ال يتأذى 

قاطنيها، وحتى جدران بعض 
األبنية الحكومية

اقتصر عمل المجلس 
على عمليات اإلغاثة 

وتأمين الدعم المادي 
والغذائي والطبي 

ألهالي بانياس

تجمع
أحرار

بانياس

2012-9-3
تم اإلعالن عن 
تأسيسه و هو 

منظمة مدنية 
مستقلة

عدد األعضاء
في 2013

بداية 2012 تعرض األعضاء للمالحقة 
فتراجع نشاط األعضاء ولكن التجمع 

مازال موجود حتى اليوم  

تمكن التجمع من جمع ملفات ضخمة 
كوثائق يمكن استخدامها من أجل 

المحاكم التي ستلي سقوط نظام األسد 
واستخدامها كأدلة ضد المجرمين

امتلك المكتب أرشيفًا ضخمًا تم فيه 
أرشفة وتوثيق أسماء المعتقلين 

والشهداء والمفقودين من أبناء 
المدينة.

1500

مكتب
بانياس
اإلعالمي

تصاعد
العنف
وانهيار
التحرير

طلب الشيخ أنس عيروط من 
المصلين اإلنصراف إلى بيوتهم

طالما أن النظام التزم بتنفيذ 
المطالب و لكنهم رفضوا

خرج اآلالف من مدينة
بانياس في مظاهرات عارمة

ال
للطائفية

أولى الطلقات.. مرحلة حمل السالح

عامالن دفعا شبان بانياس إلى حمل السالح

كتيبة أحفاد أبي بكر الصديقكتيبة شهداء بانياس

الدور الذي لعبه الشيخ
أنس عيروط في تحريض
األهالي على حمل السالح

تشكلت في آب 2012 

بقيادة: حذيفة الشغري
 نشطت في جبل األكراد
ومنطقة الغسانية والناجية و
ما تزال حتى اآلن.

حجم العنف الذي مارسته
قوات األسد وميليشيات 
الشبيحة بحق المدنيين

تشكلت في نيسان/أيار 
2012

من بضعة شبان من شباب
المدينة وأسلحة خفيفة 

بقيادة: "حسن.ص"
تم القبض عليه و مازال 

مصيره مجهوًال.
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بعد طلب الشيخ العيروط من 
األهالي التسلح اندفع الشبان 
إلى قطع الطرقات و وضعت 
الحواجز على مداخل المدينة 

وتوقفت أغلب مؤسسات 
الدولة عن العمل وانسحبت 

العناصر األمنية وقوى الجيش 
والبوليس وباتت المدينة 

تحت سيطرة األهالي.

اقتحمت قوات األسد المدينة و 
شنت حملة اعتقاالت عشوائية 
و وصل العدد إلى 2000 معتقل 
تم جمعهم في الملعب البلدي 

و تعرضوا للضرب

جمعة "نساء المرقب" خرجت 
بانياس في مظاهرات غاضبة و 

سقط جرحى و اعتقل العشرات 
من الشبان.

بعد االعتصام السلمي سرت 
إشاعة بأن العلويين  يستعدون 

القتحام األحياء السنية و 
بالعكس ثم اكتشف الجميع 

بأنها إشاعة من األجهزة األمنية.

في مظاهرة الجمعة التالية أكد 
المتظاهرون على ضرورة 
التعايش المشترك ونبذ 

الطائفية.
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مجلس
قيادة

الثورة في
بانياس

احتالل
الجدران..

كتيبة
الفاروق
للبخاخ

أيار 2011

النصف الثاني منتصف  2012 
من عام 2012

تم تأسيس 
"المجلس" بعد 
اقتحام الجيش 

النظامي للمدينة

تم التأسيس 
واستمرت بالعمل 

حتى بدايات عام 2013

عمل على إيصال صوت 
بانياس و كصلة وصل 
بين الجهات اإلغاثية

و عوائل المدينة

جدران المدارس، وجدران األبنية 
الخالية من السكان حتى ال يتأذى 

قاطنيها، وحتى جدران بعض 
األبنية الحكومية

اقتصر عمل المجلس 
على عمليات اإلغاثة 

وتأمين الدعم المادي 
والغذائي والطبي 

ألهالي بانياس

تجمع
أحرار

بانياس

2012-9-3
تم اإلعالن عن 
تأسيسه و هو 

منظمة مدنية 
مستقلة

عدد األعضاء
في 2013

بداية 2012 تعرض األعضاء للمالحقة 
فتراجع نشاط األعضاء ولكن التجمع 

مازال موجود حتى اليوم  

تمكن التجمع من جمع ملفات ضخمة 
كوثائق يمكن استخدامها من أجل 

المحاكم التي ستلي سقوط نظام األسد 
واستخدامها كأدلة ضد المجرمين

امتلك المكتب أرشيفًا ضخمًا تم فيه 
أرشفة وتوثيق أسماء المعتقلين 

والشهداء والمفقودين من أبناء 
المدينة.

1500

مكتب
بانياس
اإلعالمي

تصاعد
العنف
وانهيار
التحرير

طلب الشيخ أنس عيروط من 
المصلين اإلنصراف إلى بيوتهم

طالما أن النظام التزم بتنفيذ 
المطالب و لكنهم رفضوا

خرج اآلالف من مدينة
بانياس في مظاهرات عارمة

ال
للطائفية

أولى الطلقات.. مرحلة حمل السالح

عامالن دفعا شبان بانياس إلى حمل السالح

كتيبة أحفاد أبي بكر الصديقكتيبة شهداء بانياس

الدور الذي لعبه الشيخ
أنس عيروط في تحريض
األهالي على حمل السالح

تشكلت في آب 2012 

بقيادة: حذيفة الشغري
 نشطت في جبل األكراد
ومنطقة الغسانية والناجية و
ما تزال حتى اآلن.

حجم العنف الذي مارسته
قوات األسد وميليشيات 
الشبيحة بحق المدنيين

تشكلت في نيسان/أيار 
2012

من بضعة شبان من شباب
المدينة وأسلحة خفيفة 

بقيادة: "حسن.ص"
تم القبض عليه و مازال 

مصيره مجهوًال.

https://www.youtube.com/watch?v=U_l0o8T_Ppw
https://www.youtube.com/watch?v=U_l0o8T_Ppw
https://www.youtube.com/watch?v=hxg7Xvy_xyU
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 خاتمة
تـسير الـحياة الـيوم فـي مـديـنة بـانـياس بـإيـقاعـها الـرتـيب، وتـكاد ال تُـذكـر املـديـنة عـبر وسـائـل االعـالم، بـعد أن 
هجـــرهـــا أغـــلب شـــبانـــها الـــناشـــطني هـــربـــاً مـــن الـــقمع واملـــالحـــقات األمـــنية، بـــينما قـــوى الـــجيش واملـــخابـــرات 
فــتحكم قــبضتها عــلى املــديــنة وســكانــها، وتــشيع جــواً مــن االنــتصار الــكاذب بــني أوســاط األهــالــي، والــذيــن 

سعوا بكل ما أوتوا من عزيمة من أجل تثبيت موقفهم املناهض لنظام األسد.

وإذا كــانــت بــانــياس الــيوم هــادئــة وتخــلو مــن املــظاهــر الــثوريــة، فــهي كــانــت قــد نــجحت فــي وقــت ســابــق فــي 
تـــثبيت مـــوقـــفها املـــناهـــض لـــنظام األســـد، وأثـــبتت أّن هـــذا الهـــدوء الـــذي يـــعّم املـــديـــنة، ال يـــعدو كـــونـــه مظهـــراً 
كـــاذبـــاً، فـــرض بـــقوة الســـالح عـــلى أهـــالـــي بـــانـــياس، والـــذيـــن جهـــروا بـــموقـــفهم املـــناهـــض لـــنظام األســـد مـــنذ 

الساعات األولى النطالق ثورة السوريني في آذار من عام 2011.

دفــعت مــديــنة بــانــياس ضــريــبة بــاهــظة نــتيجة مــواقــفها الــثوريــة، وفــقدت املــئات مــن شــبّانــها وشــابــاتــها، مــنهم 
مــن قــتل عــلى أيــدي األمــن والشــبيحة، ومــنهم مــن مــا يــزال ضــمن قــائــمة املــفقوديــن، والــتي تــضّم املــئات مــن 
األسـماء، الـتي طـواهـا الـنسيان فـي أقـبية االعـتقال. إال أّن مـن تـبقى مـن شـبان وشـابـات، والـذيـن أتـيح لـهم 
أن يـــــنجوا بـــــحياتـــــهم ويـــــغادروا املـــــديـــــنة، فـــــيأكـــــدون اســـــتمرارهـــــم بـــــالـــــعمل الـــــثوري بـــــكّل األشـــــكال املـــــتاحـــــة، 

 مستفيدين من تجربة األمس، ساعني إلى تجاوز أخطائهم.
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منھجیة البحث 
مــنذ مــنتصف مــارس آذار عــام 2011، واملــدن الــسوريــة تــخضع لــديــنامــيات عــالــية مــن الــتغيير والــتحوالت، 
والــــتي نــــالــــت مــــن جــــملة الــــتكويــــنات االجــــتماعــــية املحــــلية، وحــــتى مــــن بــــيئاتــــها الــــجغرافــــية. وبــــقدر مــــا تــــبدو 
الـسيرورات الـثوريـة فـي املـدن الـسوريـة املـختلفة مـتشابـهة، وتـتقاطـع فـي الـعديـد مـن الـنقاط والـتفاصـيل، إال 
أّن الـــدراســـة الـــعيانـــية لـــكل مـــديـــنة عـــلى حـــدى، تظهـــر الـــتمايـــزات والـــخصوصـــيات الـــتي تـــجعل لـــكل مـــديـــنة 
ســـــوريـــــة حـــــكايـــــتها الـــــخاصـــــة بـــــها. وهـــــو أمـــــر مـــــن الـــــصعب الـــــكشف عـــــنه مـــــن دون الـــــغوص فـــــي تـــــفاصـــــيل 

"الحكاية"، حكاية املدن وسكانها واألحداث الرهيبة التي عصفت بها خالل السنوات الخمس املاضية.

ومـن بـدايـة الحـراك الـثوري فـي سـوريـا، واظـب نـظام األسـد عـلى قـمع أي شـكل مـن أشـكال اإلعـالم الحـر، 
ومــنع دخــول الــفرق الــبحثية واإلعــالمــية إلــى ســوريــا، حــتى أنــه بــات لــدى الــسوريــني العشــرات مــن الشهــداء 

اإلعالميني، وهم الشبان الذين سعوا إلى توثيق ما يجري في سوريا، وبثه إلى العالم املتمدن.

أريــد لــسوريــا أن تــكون أو أن تســتمر فــي كــونــها مــملكة لــلصمت، وفــي الــوقــت الــذي نــجح فــيه نــظام األســد 
فـــي تـــحقيق ذلـــك عـــبر الـــعقود املـــاضـــية، إال أنّـــه فشـــل بـــذلـــك بـــعد انـــفجار ثـــورة الـــسوريـــني فـــي عـــام 2011، 
وبــاتــت حــكايــة الــسوريــني فــي مــتناول الــباحــث املجتهــد والــساعــي مــن أجــل إنــتاج مــعرفــة بــما يجــري عــلى 

األرض السورية.

يــــندرج مشــــروع "مــــدن فــــي الــــثورة" فــــي هــــذا اإلطــــار، إطــــار مــــحاولــــة إنــــتاج مــــعرفــــة تــــتسق مــــع مجــــريــــات 
األحـداث فـي سـوريـا عـبر الـسنوات الخـمس املـاضـية، ومـن أجـل ذلـك تـم اعـتماد أسـالـيب ومـنهجيات مـعرفـية 
مـختلفة. بـدايـة تـم اخـتيار مجـموعـة مـن املـدن املسـتهدفـة بـالـبحث، وفـيما بـعد تـم وضـع مخـطط بـحثي خـاص 
فـي كـل مـديـنة، مـن أجـل أن يـرسـم خـطوات الـعمل. ولـلحصول عـلى املـعلومـات حـول كـل مـديـنة مـن هـذه املـدن 

تم تشكيل فريق عمل ميداني، تقوم مهمته على جمع املعلومات وتسجيل الشهادات.

املــــصدر الــــرئــــيسي لــــلمعلومــــات، كــــان شــــهادات تــــّم الــــحصول عــــليها وتــــسجيلها مــــن قــــبل نــــاشــــطني كــــانــــوا 
مـشاركـني فـي األحـداث أو عـلى مـقربـة كـافـية مـنها، وتـم فـيما بـعد تـفريـغ هـذه الـشهادات وتـبويـبها وجـعلها 
صـــالـــحة لـــالســـتخدام الـــبحثي. واملـــصدر الـــثانـــي لـــلمعلومـــات كـــان املـــراجـــع املـــكتبية وااللـــكترونـــية بـــما فـــيها 
مــقاطــع الــفيديــو، والــتي تــّم مــشاهــدة عــدد كــبير مــنها وتــسجيل املــالحــظات، واعــتمادهــا كــإحــدى املــصادر 
الـثانـويـة. بـعد جـمع املـعلومـات عـن كـل مـديـنة، تـم مـقارنـة جـملة هـذه الـروايـات مـع عـدد مـن املـصادر، ومـن ثـم 

تم اعتماد الرواية التي كانت أقرب إلى إجماع الشهود.
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بـعد االسـتماع إلـى الـشهادات وتـصنيفها، وجـمع املـراجـع بـمختلف أشـكالـها، تـم املـباشـرة فـي تحـريـر مـادة 
الـبحث، والـتي اعـتمدت بـشكل أسـاسـي عـلى املـصادر الـحصريـة الـتي جـمعها الـفريـق املـيدانـي، بـينما أتـت 

املراجع املكتبية واإللكترونية من أجل تدعيم هذه املعلومات، أو لكي تسد ثغرة فيها.

وفـي كـل األحـوال، ال نسـتطيع عـبر عـملنا هـذا، االدعـاء بـالـحياديـة واملـوضـوعـية املـطلقة، فـالـفريـق الـقائـم عـلى 
الـعمل مـنحاز مـنذ الـبدايـة إلـى ثـورة الـشعب الـسوري، وجـميع الـشهود الـذيـن تـم االسـتماع إلـى شـهاداتـهم 
هــم مــن املــعارضــني الجــذريــني لــنظام األســد، ورغــم ذلــك ســعينا بــقدر مــا اســتطعنا إلــى مــعالــجة، ومــن ثــم 

عرض ما توصلنا إليه من حقائق بأقصى ما يمكن من موضوعية تفرضها خطوات البحث العلمي.

ويـــبقى أن نـــلفت االنـــتباه إلـــى أن مشـــروع "مـــدن فـــي الـــثورة" ال يـــدعـــي تـــقديـــمه لـــلحقيقة كـــامـــلة، كـــما أنـــنا 
واعـــون إلـــى أن جـــهودنـــا هـــي جـــزء يـــسير تـــندرج فـــي ســـيرورات إنـــتاج مـــعرفـــة بـــالحـــراك الـــثوري الـــسوري 
بـشكل عـام، سـعينا مـن خـاللـه إلـى مـحاولـة سـد ثـغرة، ولـو طـفيفة، فـي رصـد وتـوثـيق مجـريـات األحـداث الـتي 

تضج بها سوريا عبر السنوات القليلة املاضية.

وإن كـــان ال بـــد مـــن تـــوجـــيه رســـالـــة شـــكر، فـــنود أن نـــقدمـــها إلـــى شـــهودنـــا الـــشجعان، والـــذيـــن لـــم يبخـــلوا ال 
بـــوقـــتهم وال جهـــدهـــم فـــي ســـردهـــم لـــساعـــات طـــويـــلة لـــحكايـــتهم، وحـــكايـــة مـــدنـــهم الـــثائـــرة ضـــد الـــطغيان. لـــهم 

 ولجميع من ساهم في إنجاح هذا املشروع، نحن مدينون بالشكر.
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فریق العمل 
صــبر درويـــش 

بــاحــث وصــحفي ســوري، عــمل فــي مــجال الــصحافــة والــعمل الــبحثي، ســاهــم فــي إعــداد كــتابــني، "تجــربــة 
املـــــــدن املحـــــــررة" الـــــــصادر عـــــــن دار الـــــــريـــــــس 2015، وكـــــــتاب "مـــــــآســـــــي حـــــــلب الـــــــثورة املـــــــغدورة ورســـــــائـــــــل 
املـــحاصـــريـــن" بـــالـــتعاون مـــع الـــصحفي والـــروائـــي الـــلبنانـــي محـــمد أبـــي ســـمرا، الـــصادر عـــن دار املـــتوســـط 

.2016

محـــمد ديـــبو 

بـــاحـــث وكـــاتـــب ســـوري، يـــرأس تحـــريـــر مـــوقـــع "حـــكايـــة مـــا انـــحكت"، ويـــعمل محـــررا فـــي صـــحيفة الـــعربـــي 
الجــديــد. صــدر لــه: فــي الــشعر (لــو يــخون الــصديــق، 2008، مــنشورات دمــشق عــاصــمة الــثقافــة الــعربــية)، 
وفــي الــقصة (خــطأ انــتخابــي، 2008، دار الــساقــي/بــيروت)، وصــدر لــه شــهادة عــن تجــربــته فــي االعــتقال 
والــثورة الــسوريــة، بــعنوان (كــمن يشهــد مــوتــه، دار بــيت املــواطــن/2014) وقــد تــرجــمت لــإليــطالــية. كــما لــديــه 

كتب مشتركة مع آخرين، وأبحاث عديدة في مجال االقتصاد والطائفية والدولة واملجتمع املدني.
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مدن في الثورة 
مـــنذ مـــنتصف مـــارس آذار عـــام 2011 واملـــدن الـــسوريـــة تـــخضع لـــديـــنامـــيات عـــالـــية مـــن الـــتغيّر والـــتحوالت، 
والــــتي نــــالــــت مــــن جــــملة الــــتكويــــنات االجــــتماعــــية املحــــلية وحــــتى مــــن بــــيئاتــــها الــــجغرافــــية. وبــــقدر مــــا تــــبدو 
الـسيرورات الـثوريـة فـي املـدن الـسوريـة املـختلفة مـتشابـهة وتـتقاطـع فـي الـعديـد مـن الـنقاط والـتفاصـيل، إال 
أن الـــدراســـة الـــعيانـــية لـــكل مـــديـــنة عـــلى حـــدى، تظهـــر الـــتمايـــزات والـــخصوصـــيات الـــتي تـــجعل لـــكل مـــديـــنة 
ســوريــة حــكايــتها وتــفاصــيلها الــخاصــة، وهــو أمــر مــن الــصعب الــكشف عــنه مــن دون الــغوص فــي تــفاصــيل 

الحكاية.

جــاء مشــروع "مــدن فــي الــثورة الــسوريــة"، لــيروي الــحكايــة ويــجعلها بــمتناول الــباحــث املجتهــد والــساعــي 
إلنــتاج مــعرفــة (بــحث، فــيلم، إنــفوغــرافــيك، حــلقات إذاعــية) بــما يجــري فــي املــدن الــتي كــانــت مــيدان بــحثنا 
(الســلمية، الــقامشــلي، ديــر الــزور، بــانــياس، درعــا، الــزبــدانــي): كــيف خــرجــت أول مــظاهــرة؟ مــن قــام بــها؟ 
وكـيف تـعامـل األمـن مـعها؟ وكـيف تـطور الحـراك مـن الـداخـل حـتى وصـل ذروتـه ثـم انـحساره، ولـم انحسـر؟ 
ومـــتى ســـقط أول شـــهيد؟ ومـــتى تـــم الـــتفكير بـــالســـالح، ولـــم؟ وأيـــة دوافـــع دفـــعت الـــناس لحـــمله الحـــقا؟ ودور 
الـعوامـل الـخارجـية؟ ومـا هـي مجـموعـات املـجتمع املـدنـي والـكتائـب الـعسكريـة الـتي تـشكلت فـي هـذه املـديـنة، 
ومــا هــو الــدور الــذي قــام بــه كــل مــنها؟ وكــيف انحســر املــكون املــدنــي لــصالــح اإلســالمــي فــي بــعض املــدن؟ 

وكيف ولد اإلرهاب؟ وكيف حال املدن اآلن؟

لـتحقيق مـا سـبق، تـم وضـع مخـطط بـحثي خـاص لـكل مـديـنة لـيرسـم خـطوات الـعمل، ثـم تـم اخـتيار مجـموعـة 
مـجتمع مـدنـي مـوجـودة داخـل املـديـنة، وحـني تـعذر ذلـك، تـم تـشكيل فـريـق عـمل مـيدانـي، مـهمتهم األسـاس 
جـمع املـعلومـات وتـسجيل الـشهادات وتـصويـرهـا مـع النشـطاء الـذيـن كـانـوا مـشاركـني فـي األحـداث أو عـلى 
مـقربـة كـافـية مـنها، لـيتم تـفريـغ الـشهادات وتـبويـبها، لـتكون املـصادر األسـاسـية لـعملنا، فـيما كـان املـصدر 
الـثانـي املـراجـع املـكتبية وااللـكترونـية بـما فـيها مـقاطـع الـفيديـو، والـتي تـم مـشاهـدة عـدد كـبير مـنها وتـسجيل 

املالحظات، واعتمادها كإحدى املصادر الثانوية.

 بـعد جـمع املـعلومـات عـن كـل مـديـنة، تـم وضـع كـل مـا سـبق بـني يـدي: (1): الـباحـث الـذي أنـتج بـحثا عـلميا 
مـــعمقا، مـــكتوبـــا بـــصيغة الـــحكايـــة، بـــعد أن قـــارن الـــشهادات املجـــموعـــة مـــن قـــبلنا مـــع عـــدد مـــن املـــصادر، 
لـيعتمد الـروايـة الـتي كـانـت أقـرب إلـى إجـماع الـشهود.(2) املخـرج: الـذي أنـتج فـيلما عـن كـل مـديـنة. (3): 
مجــــموعــــة عــــني  الــــتي أنــــتجت انــــفوغــــرافــــيك يســــرد بــــطريــــقة رقــــمية إحــــصائــــية أهــــم األحــــداث، ويــــوثــــق أغــــلب 
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املجـــموعـــات املـــدنـــية والـــعسكريـــة الـــتي تـــشكلت. (4) اإلذاعـــة: الـــتي أنـــتجت حـــلقات إذاعـــية عـــن كـــل مـــديـــنة، 
إضافة إلى الصور والشهادات القادمة من تلك املدن.

فـي عـملنا هـذا، ال نـدعـي الـحياديـة واملـوضـوعـية املـطلقة، فـالـفريـق الـقائـم عـلى الـعمل مـنحاز مـنذ الـبدايـة إلـى 
الـثورة الـسوريـة، وجـميع الـشهود الـذيـن تـم االسـتماع إلـيهم مـن املـعارضـني لـنظام األسـد، ورغـم ذلـك سـعينا 
بــــقدر مــــا اســــتطعنا إلــــى مــــعالــــجة، ومــــن ثــــم عــــرض، مــــا تــــوصــــلنا إلــــيه مــــن حــــقائــــق بــــأقــــصى مــــا يــــمكن مــــن 
مــوضــوعــية تــفرضــها خــطوات الــبحث الــعلمي، دون أن نــدعــي تــقديــم الــحقيقة كــامــلة، فــنحن جــزء مــن كــل، 

يسعى لسد ثغرة، ولو طفيفة، في رصد وتوثيق مجريات األحداث التي تضج بها سورية.

خـــتامـــا، البـــد مـــن تـــوجـــيه رســـالـــة شـــكر، إلـــى شـــهودنـــا الـــشجعان، الـــذيـــن لـــم يبخـــلوا بـــوقـــتهم أو جهـــدهـــم فـــي 
ســـردهـــم لـــساعـــات طـــويـــلة لـــحكايـــتهم، وحـــكايـــة مـــدنـــهم الـــثائـــرة ضـــد الـــطغيان. لـــهم ولجـــميع مـــن ســـاهـــم فـــي 

إنجاح هذا املشروع، نحن مدينون بالشكر.

 Canal France مشــــروع مــــدن فــــي الــــثورة مــــمول مــــن قــــبل مــــنحة ابــــتكار مــــن مؤســــسة
International واالتحاد األوروبي.
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حكایة ما انحكت 
سـيريـا أنـتولـد – حـكايـة مـا انـحكت، هـو مـنصة إعـالمـية تهـدف بـشكل رئـيسي إلـى روايـة قـصص االنـتفاضـة 
الـــسوريـــة، عـــن طـــريـــق تســـليط الـــضوء عـــلى الـــنشاطـــات االســـتثنائـــية الـــتي قـــام بـــها الـــسوريـــون مـــنذ بـــدايـــة 
االنـتفاضـة فـي آذار 2011، حـيث يـقوم بجـمع املـعلومـات الـتي تـقع ضـمن حـيّز الـعصيان املـدنـي، واملـقاومـة 

السلمية اإلبداعية وتنسيقها، ليكون مرجعاً للعمل املدني في سوريا. 

مـوقـع “حـكايـة مـا انـحكت” مـنذ بـدايـته فـي عـام ٢٠١٣، عـمل عـلى تـأطـير وتـنظيم الـكم الـهائـل مـن املـعلومـات 
املـتعلقة بـاالنـتفاضـة، عـوضـاً عـن أن يـكون مجـرد مـوقـع نـاقـل بـشكل آلـي/ مـيكانـيكي ملـا يحـدث فـي سـوريـا. 
املــــوقــــع يــــسعى إلــــى تــــحويــــل إبــــداع الحــــراك الســــلمي وصــــانــــعيه، مــــن واقــــعهما الــــحالــــي كــــقصص مــــهمشة 

وجانبية، ليكونا في مركز املشهد، ومرتكز االنتفاضة السورية.
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