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ﻣﻘﺪﻣﺔ
م $$ن درع $$ا ج $$نوب ال $$بالد ،ه $بّت أول $$ى ن $$سائ $$م الح $$ري $$ة ع $$لى ال $$سوري $$ني امل $$قموع $$ني ل $$عقود ط $$وال ،وم $$ن ج $$نوب
البالد ،علت أولى الهتافات" :املوت وال املذلة" ،فباتت مقدمة ملا يريده املنتفضون في وقت الحق.
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دخ$لت م$حاف$ظة درع$ا ،ال$تي ت$بعد ع$ن ال$عاص$مة دم$شق ح$وال$ي امل$ائ$ة ك$يلو م$تر ،ال$تاري$خ ب$قوة ،ف$كان$ت أول$ى
امل$$دن امل$$نتفضة ع$$لى ح$$كم األس$$د ،وع$$لى ت$$راب$$ها س$$قط أول ش$$هيد م$$ن أج$$ل الح$$ري$$ة وال$$كرام$$ة ،وإل$$ى درع$$ا
ك$ان$ت ع$يون ال$سوري$ني ت$رن$و ف$ي ك ّ$ل لح$ظة ،ت$طمئن ع$لى أ ّن امل$نتفضني ه$ناك ق$د ح$سموا خ$يارات$هم ،وق ّ$رروا
إسقاط النظام.
ف$$ي ه$$ذه ال$$ورق$$ة ن$$قدم ل$$لقارئ "م$$نمنمات" ح$$ول س$$ياق$$ات الح$$راك ال$$ثوري ف$$ي م$$دي$$نة درع$$ا ،ع$$بر ال$$سنوات
ال $$قليلة امل $$اض $$ية ،م $$حاول $$ني إل $$قاء ال $$ضوء ع $$لى أه $$م املح $$طات ال $$تي م $يّزت ه $$ذا الح $$راك وش ّ $كلت ف $$يه ع $$الم $$ة
$غص ب$$ال$$تفاص$$يل ،وم$$ن ال$$صعب اإلح$$اط$$ة ب$$ها ج$$ميعها ف$$ي ورق$$ة واح$$دة،
ف$$ارق$$ة ،ه$$ذا أ ّن امل$$دي$$نة وري$$فها تّ $
ف$اخ$ترن$ا ت$رك$يز ال$بحث ع$لى امل$دي$نة دون ال$ري$ف ،ال بس$بب ت$فاض$ل األه$مية ،ب$ل ك$ان ذل$ك ألس$باب ت$قنية إذا
$تفرغ إل$$ى
ج$$از ال$$تعبير ،ف$$ال$$ري$$ف ،ري$$ف درع$$ا ،ي$$حتاج إل$$ى ب$$حث –إذا ل$$م ن$$قل أب$$حاث– مّ $
$فصل وم$$نفرد ،يّ $
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مل $$لمة ت $$فاص $$يل ال $$حكاي $$ة وس $$يرورات الح $$راك ال $$ثوري ف $$يه ،ل $$ذا ق $ّ $ررن $$ا ال $$عمل ع $$لى امل $$دي $$نة وت $$حوالت الح $$راك
ال$$ثوري ف$$يها ،ع$$سى أن ن$$تمكن م$$ن س ّ $د ث$$غرة ف$$ي ن$$قص امل$$علوم$$ات ال$$ذي ي$$عان$$ي م$$نه الح$$راك ال$$ثوري ف$$ي
عموم سوريا.
وت $$بقى تج $$رب $$ة رواي $$ة ت $$فاص $$يل ال $$حكاي $$ة ،م $$حفوف $$ة ب $$امل $$خاط $$ر ،ه $$ذا أ ّن ال $$شهود م $$ن أب $$ناء امل $$دي $$نة ،ك $$ان م $$ن
ال$$صعب ال$$وص$$ول إل$$يهم ،وب$$عضهم اآلخ$$ر ش$ّ $ردت$$ه ال$$ظروف ال$$قاه$$رة ال$$تي ف$$رض$$ت ع$$لى مج$$مل ال$$سوري$$ني،
وب$ات$وا منتش$ري$ن ف$ي أص$قاع األرض ش$مال$ها وج$نوب$ها .م$ن أج$ل ك ّ$ل ه$ذا ،س$عى ف$ري$ق ال$بحث إل$ى تّ $وخ$ي
الح$ذر الش$دي$د ف$ي ع$رض ال$حقائ$ق ،م$حاول$ني ت$دق$يق امل$علوم$ات وال$شهادات ال$تي ح$صلنا ع$ليها ،س$اع$يني
ب $$قدر م $$ا أت $$يح ل $$نا ،إل $$ى ع $$رض ال $$حكاي $$ة ب $$أق $$رب م $$ا ي $$كون إل $$ى ال $$حقيقة ال $$تي ال ن ّ $دع $$ي ام $$تالك $$ها .وي $$بقى
ال $$عمل ،ورغ $$م ك $$ل ال $$جهود امل $$بذول $$ة ،ع $$بارة ع $$ن خ $$طوة ب $$سيطة ب $$ات $$جاه ت $$وث $$يق ت $$فاص $$يل ال $$حكاي $$ة ال $$سوري $$ة
وسيرورات التح ّوالت التي شهدتها عبر السنوات القليلة املاضية.
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اﻟﺒﺎب اﻷول :زﻣﻦ اﻟﺘﺤﻮﻻت
جنوب البالد يصدح للحرية
ع$$ندم$$ا ص$$رخ أب$$ناء م$$دي$$نة درع$$ا ج$$نوب ال$$بالد "امل$$وت وال امل$$ذل$$ة" ل$$م ي$$كن يخ$$طر ب$$بال$$هم ف$$ي ت$$لك األث$$ناء أنّ
ص$رخ$تهم ه$ذه س$توق$ظ ال$سوري$ني م$ن س$بات$هم ،وس$تكون ف$ات$حة لس$لسلة م$ن ال$تغيّرات ال$تي م$ا ك$ان ألح$د
أن يتنبّأ بها ،بما فيهم املنتفضون أنفسهم.
ق$د ت$بدو األح$داث ال$تي س$بقت ان$تفاض$ة ال$ثام$ن عش$ر م$ن آذار س$نة  ،2011م$ش ّوش$ة وي$دور ح$ول$ها ال$كثير
م$$ن الج$$دل ،إال أ ّن ال$$شيء ال$$ذي ي$$تفق ع$$ليه ال$$سوري$$ون ال$$يوم ،وتح$$دي$$دا ً أول$$ئك ال$$ذي$$ن ان$$تفضوا ع$$لى ح$$كم
األس $$د ،ه $$و أ ّن أط $$فاالً م $$ن م $$دي $$نة درع $$ا ك $$ان $$وا ش $$رارة ال $$تغيير ف $$ي س $$وري $$ا ،ع $$ندم $$ا ك $$تبوا ع $$لى ج $$دران
مدرستهم" :إجاك الدور يا دكتور" في إشارة إلى رئيس البالد ،و"الشعب يريد إسقاط النظام".
بحس$$ب الس$$ردي$$ات ال$$سوري$$ة ال$$تي ت$$ناول$$ت ت$$فاص$$يل األح$$داث ال$$تي س$$بقت خ$$روج أ ّول م$$ظاه$$رة ف$$ي م$$دي$$نة
درع$ا ،وب$االس$تناد إل$ى ش$هادة ال$سيدة ه$ند مجّ $لي ،1ف$إن الح$دث امل$باش$ر ال$ذي فج$ر غ$ضب أه$ال$ي درع$ا،
ك $$ان ن $$تيجة اع $$تقال أجه $$زة امل $$خاب $$رات ال $$سوري $$ة ملج $$موع $$ة م $$ن ال $$تالم $$ذة "ال $$درع $$اوي $$يني" م $$ن ص $$فوف $$هم
ال $$دراس $$ية ،وذل $$ك ع $$لى ض $$وء ات $$هام $$هم ب $$كتاب $$ة ع $$بارات م $$ناه $$ضة ل $$نظام األس $$د ع $$لى ج $$دران م $$درس $$تهم.
وبحس$ب ه$ند ت$راوح$ت أع$مار ه$ؤالء ال$تالم$يذ ب$ني األح$د عش$ر ع$ام$ا ً والخ$مسة عش$ر ع$ام ،ب$ينما ك$ان م$ن ب$ني
األط$فال امل$عتقلني ش$اب ص$غير واح$د ع$مره ل$م ي$تجاوز ال$تاس$عة عش$ر ع$ام$ا ً .وب$املج$مل وص$ل ع$دد األط$فال
املعتقلني في ذلك الوقت إلى حوالي  25طفالً.

اﻟﺤﺪث اﻷول

اﻋﺘﻘﺎل أﺟﻬﺰة اﻟﻤﺨﺎﺑﺮات اﻟﺴﻮرﻳﺔ

ﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﻼﻣﺬة "اﻟﺪرﻋﺎوﻳﻴﻴﻦ" ﻣﻦ ﺻﻔﻮﻓﻬﻢ
اﻟﺪراﺳﻴﺔ،ﻷﻧﻬﻢ ﻛﺘﺒﻮا ﻋﺒﺎرات ﻣﻨﺎﻫﻀﺔ ﻟﻨﻈﺎم اﻷﺳﺪ
ﻋﻠﻰ ﺟﺪران ﻣﺪرﺳﺘﻬﻢ.

 -1ﺷﮭﺎدة ﺣﺻل ﻋﻠﯾﮭﺎ اﻟﺑﺎﺣث ﻣن اﻟﻧﺎﺷطﺔ واﻟﻣﻌﺗﻘﻠﺔ اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ اﻟﺳﯾدة ھﻧد ﻣﺟﻠﻲ ،ﻣن ﻣﺣﺎﻓظﺔ درﻋﺎ ،ﺑﺗﺎرﯾﺦ :أﯾﺎر .2016
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اﻟﺤﺪث اﻟﺜﺎﻲﻧ

ﻗﻴﺎم ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻷوﻻد

ﺑﺎﻻﻋﺘﺪاء ﻋﻠﻰ ﺣﺎرس أﻣﻨﻲ ﻋﻠﻰ إﺣﺪى اﻟﻨﻘﺎط
اﻷﻣﻨﻴﺔ ،وﺣﺮﻗﻬﺎ ﻣﻦ ﻗﺒﻠﻬﻢ ،ﻟﻴﺘﻢ اﻋﺘﻘﺎﻟﻬﻢ
واﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻣﻌﻬﻢ وﺗﻌﺬﻳﺒﻬﻢ.

أم $$ا ال $$حادث $$ة ال $$تي ل $$طامل $$ا ت ّ $م إغ $$فال $$ها ،أنّ $$ه ،وبحس $$ب ال $$سيدة ه $$ند ،م $$ع ك $$تاب $$ة ال $$تالم $$يذ ل $$بعض ال $$عبارات
امل$ناه$ضة ل$نظام األس$د ،ت$زام$ن ق$يام مج$موع$ة أخ$رى م$ن األوالد ب$االع$تداء ع$لى ح$ارس أم$ني ك$ان م$تواج$داً
ع$$لى إح$$دى ال$$نقاط األم$$نية ف$$ي م$$دي$$نة درع$$ا ،وت ّ $م ح$$رق ه$$ذه ال$$نقطة األم$$نية م$$ن ق$$بلهم ،وج$$رى ف$$يما ب$$عد،
$عرض $$وا ل $$لتعذي $$ب
وب $$ال $$تزام $$ن م $$ع اع $$تقال ال $$تالم $$يذ اع $$تقال ه $$ؤالء األط $$فال أي $$ضاً ،وال $$تحقيق م $$عهم ،ح $$يث ت ّ $
واإلهانة ،وهو فعليا ً ما أثار موجة من الغضب بني أوساط أهالي املدينة.
وخ $$الل األس $$اب $$يع ال $$تي س $$بقت أح $$داث ال $$ثام $$ن عش $$ر م $$ن آذار م $$ن ذل $$ك ال $$عام ،س $$عى أه $$ال $$ي األط $$فال،
وب$مسان$دة م$ن ق$بل ال$عدي$د م$ن ال$شخصيات امل$رم$وق$ة ف$ي امل$دي$نة ،إل$ى ال$تواص$ل م$ع ق$ادة أجه$زة امل$خاب$رات
ف$ي امل$دي$نة ،وع$لى رأس$هم ع$اط$ف ن$جيب رئ$يس ف$رع األم$ن ال$سياس$ي ،وال$ذي ك$ان م$سؤوالً ع$ن ه$ذا امل$لف،
م $$ن أج $$ل اإلف $$راج ع $$نهم وإط $$الق س $$راح $$هم ،إال أنّ $$هم فش $$لوا ب $$ذل $$ك ،وأص $ّ $ر ع $$اط $$ف ن $$جيب ع $$لى االح $$تفاظ
ب$$األوالد ف$$ي امل$$عتقل ،وأك$$ثر م$$ن ذل$$ك ،ق$$ام ن$$جيب ب$$توج$$يه اإله$$ان$$ات أله$$ال$$ي ال$$تالم$$يذ امل$$عتقلني ،وإذالل$$هم،
وه$و ع$مليا ً م$ا دف$عهم إل$ى إش$هار ش$عاره$م ال$تقليدي" :امل$وت وال امل$ذل$ة" ،ف$ي إش$ارة إل$ى غ$ضبهم الش$دي$د
ورف$ضهم ل$إله$ان$ة أ ّي$ا ً ي$كن م$صدره$ا ،وه$و ب$ال$ضبط م$ا دف$ع ب$أه$ال$ي م$دي$نة درع$ا )ذات ال$طبيعة ال$عشائ$ري$ة(
إل$ى الخ$روج إل$ى ال$شارع ف$ي ال$ثام$ن عش$ر م$ن آذار س$نة  ،2011ه$ات$فني ب$أع$لى ص$وت$هم :امل$وت وال امل$ذ ّل$ة،
ٍ
تحد واضح للسلطات األمنية في املدينة.
في
شهداء املدينة يوقظون أحيائها
م$$نذ ع$$ام  ،2١٩٨٢ل$$م تشه$$د س$$وري$$ا س$$قوط ض$$حاي$$ا ع$$لى ي$$د ق$$وات األس$$د ب$$شكل ع$$لني ،ك$$ما أ ّن األج$$يال
ال$تي ت$رع$رع$ت ف$ي ظ$ل ع$قود ح$كم األس$د ،ل$م ت$ختبر ف$ي ي$وم م$ن األي$ام ش$يئا ً اس$مه" :امل$ظاه$رة" ،وتح$دي$داً
ت $$لك امل $$ناه $$ضة ل $$حكم األس $$د ،وك $ّ $ل م $$ا ه $$نال $$ك ،ع $$رف $$ت األج $$يال ع $$بر ال $$سنوات ال $$ساب $$قة ف $$كرة "امل $$سيرات"
الشعبية املؤيدة للنظام ،والتي كانت تفرض على أبناء الشعب السوري فرضا ً.

 -2ﻋﺎم  ،1982وھو اﻟﻌﺎم اﻟذي ﯾﺷﯾر إﻟﻰ ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﻣﺟزرة اﻟﺗﻲ ارﺗﻛﺑﺗﮭﺎ ﻗوات اﻷﺳد ﺿد اﻷھﺎﻟﻲ ﻓﻲ ﻣدﯾﻧﺔ ﺣﻣﺎه وﺳط اﻟﺑﻼد ،أﺛﻧﺎء ﺻراﻋﮭﺎ ﻣﻊ ﺗﻧظﯾم
اﻹﺧوان اﻟﻣﺳﻠﻣﯾن اﻟﺳوري ،ﻓﻲ اﻟﺛﺎﻧﻲ ﻣن ﺷﺑﺎط ﻣن ذﻟك اﻟﻌﺎم.
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رب$$ما م$$ن ه$$نا ت$$كمن أه$$مية ال$$ثام$$ن عش$$ر م$$ن آذار س$$نة  ،2011ف$$ي أنّ$$ه ال$$يوم ال$$ذي خ$$رج ف$$يه ال$$سوري$$ون
ف $$ي أول $$ى م $$ظاه $$رات $$هم ضّ $ $د ن $$ظام األس $$د ،وس $$يرى ال $$سوري $$ون ب $$أ ّم ال $$عني ك $$يف أ ّن "ال $$جيش ال $$وط $$ني"
امل $$عروف ب $$ال $$جيش ال $$عرب $$ي ال $$سوري ،ك $$يف ي $$طلق ال $$نار ع $$لى امل $$دن $$يني الس $$لميني وي $$سقط ف $$ي أوس $$اط $$هم
العديد من الجرحى والقتلى.3
بحس$ب "ه$ند" ،س$عى األه$ال$ي ل$لت ّوس$ط ل$دى رج$ل امل$خاب$رات ع$اط$ف ن$جيب م$ن أج$ل اإلف$راج ع$ن أب$نائ$هم،
وفش $$لت ك $$ل ه $$ذه ال $$جهود ف $$ي ال $$ت ّوص $$ل إل $$ى ح $ّ $ل ،وبس $$بب ذل $$ك ،ق $ّ $رر امل $$جتمع املح $$لي ف $$ي م $$دي $$نة درع $$ا،
الخ$$روج ب$$مظاه$$رة ل$$لضغط ع$$لى أجه$$زة األم$$ن ف$$ي امل$$دي$$نة ،وإج$$باره$$م ع$$لى اإلف$$راج ع$$ن األط$$فال امل$$عتقلني
في أقبية السجن.
وف$$عالً ،وب$$عد ان$$تهاء ص$$الة ي$$وم الج$$معة ،ب$$عد م$$نتصف الظه$$ر م$$ن ذل$$ك ال$$يوم ،خ$$رج امل$$صلون م$$ن ج$$ام$$عي
"أب$ي ب$كر" و"ب$الل" م$ن درع$ا ال$بلد ،م$ت ّوجه$ني إل$ى املسج$د ال$عمري ،وال$ذي احتش$د ف$يه أي$ضا ً أع$دادا ً م$ن
امل$ص ّلني م$ن أه$ال$ي األوالد امل$عتقلني ،وك$ان م$ن ال$واض$ح أ ّن ق$رارا ً ك$ان ق$د اتخ$ذ ب$ضرورة الخ$روج ب$مظاه$رة
للمطالبة باإلفراج عن األوالد.
تّ $وجه$$ت ح$$شود امل$$ص ّلني وأه$$ال$$ي امل$$دي$$نة ن$$حو م$$بنى ال$$فرق$$ة الح$$زب$$ية ف$$ي امل$$دي$$نة .وف$$ي ذل$$ك ال$$يوم ،وبحس$$ب
ش$$هادة ب$$الل ال$$غمرة ،4ك$$ان ال$$تواج$$د األم$$ني ك$$بيراً ،ي$$فصل ب$$ني ق$$سمي امل$$دي$$نة :درع$$ا ال$$بلد وال$$تي ي$$تواج$$د
ف$$يها ج$$ام$$ع ال$$عمري ،م$$رك$$ز تج$$مع األه$$ال$$ي ،ودرع$$ا املح$$طة ،وال$$ذي ي$$تواج$$د ف$$يه م$$ؤس$$سات ال$$دول$$ة ب$$ما ف$$يها
مقرات األجهزة األمنية.
ّ
$قر امل$$خاب$$رات ال$$ذي ي$$قوده "ع$$اط$$ف ن$$جيب" ،وح$$اول$$وا ال$$تواص$$ل م$$ع ض$$باط
احتش$$د األه$$ال$$ي ب$$ال$$قرب م$$ن مّ $
ال $$فرع األم $$ني ،ع $$سى يس $$تجيبوا مل $$طال $$بهم؛ إال أ ّن ب $$عض
ال$$عناص$$ر األم$$نية ق$$ام$$ت ب$$فتح ال$$نار ع$$لى ح$$شود األه$$ال$$ي
الس$$لميني ،وأس$$قطت ب$$ينهم ال$$عدي$$د م$$ن الج$$رح$$ى وال$$قتلى،
وس$$ $ $قط ف$$ $ $ي ت$$ $ $لك اللح$$ $ $ظات أ ّول ش$$ $ $هيدي$$ $ $ن ف$$ $ $ي ال$$ $ $ثورة
ال $$سوري $$ة ،وه $$ما :ح $$سام ع$ $يّاش ومح $$مود ج $$واب $$رة ،وه $$ما
ش$اب$ني ف$ي العش$ري$نيات م$ن ع$مره$م .وك$ان$ت ه$ذه ال$حادث$ة

ﺣﺴﺎم ﻋ ّﻴﺎش

ﻣﺤﻤﻮد ﺟﻮاﺑﺮة

 -3ﺷرﯾط ﻓﯾدﯾو ﯾظﮭر اﻟﻘﻣﻊ اﻷﻣﻧﻲ اﻟﻛﺛﯾف ﻷول ﻣظﺎھرة ﺧرﺟت ﻓﻲ درﻋﺎ ﺑﺗﺎرﯾﺦ h"ps://www.youtube.com/watch? ،2011-3-18
v=rnCJ5K1tKXE
 -4ﺷﮭﺎدة ﺣﺻل ﻋﻠﯾﮭﺎ اﻟﺑﺎﺣث ﻣن ﺑﻼل اﻟﻐﻣرة ،وھو ﻣدرس ﻣن ﺑﻠدة ﺗﺳﯾل ﻓﻲ رﯾف درﻋﺎ ،ﺗﺎرﯾﺦ :رﺑﯾﻊ .2016
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 18آذار 2011
ﺧﺮﺟﺖ أول ﻣﻈﺎﻫﺮة ﻣﻦ ﺟﺎﻣﻌﻲ
"أﺑﻲ ﺑﻜﺮ" و"ﺑﻼل" ﻣﻦ درﻋﺎ اﻟﺒﻠﺪ
وﺗﻮﺟﻬﺖ إﻟﻰ اﻟﻤﺴﺠﺪ اﻟﻌﻤﺮي،
وﻣﻘﺮ اﻟﻤﺨﺎﺑﺮات ،ﻓﻘﺎﻣﺖ اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ
اﻷﻣﻨﻴﺔ ﺑﻔﺘﺢ اﻟﻨﺎر و ﺳﻘﻂ أول
ﺷﻬﻴﺪﻳﻦ ﻓﻲ اﻟﺜﻮرة اﻟﺴﻮرﻳﺔ وﻫﻤﺎ:
ﺣﺴﺎم ﻋﻴّﺎش و ﻣﺤﻤﻮد ﺟﻮاﺑﺮة.

عمليا ً إيذانا ً بتصعيد املواجهات بني األهالي من جهة ،وأجهزة املخابرات في درعا من جهة أخرى.5
ت$م ّكن األه$ال$ي م$ن ن$قل الج$رح$ى إل$ى ج$ام$ع ال$عمري وب$عض املس$تشفيات ال$قري$بة ،ب$ينما س$ج ّيت ج$ثام$ني
الشه $$داء ف $$ي ب $$اح $$ة ال $$جام $$ع ،واحتش $$د عش $$رات اآلالف م $$ن أب $$ناء درع $$ا امل $$صدوم $$ني م $$ن ه $$ذا ال $$عنف ال $$ذي
مارسته األجهزة األمنية بحقهم ،وأسقطت بني أوساطهم العديد من الجرحى والقتلى.
ال ش$يء ي$ثبت ب$أ ّن ح$راك األه$ال$ي ف$ي ت$لك اللح$ظات ك$ان م$نظما ً أو أنّ$ه يخ$رج ع$ن إط$اره ال$عفوي ،وأ ّن ك$ل
م$ا ت$لى س$قوط الشه$داء ك$ان أي$ضا ً ي$ندرج ف$ي إط$ار ردود األف$عال ال$عفوي$ة :س$لسلة إه$ان$ات ب$حق األه$ال$ي
$برر ب $$حقهم ،ت $$اله إص $$رار م $$ن ق $$بل امل $$نتفضني ع $$لى ع $$دم ال $$سكوت وم $$واج $$هة ص $$لف
وم $$ن ث $$م ع $$نف غ $$ير م ّ $
األجهزة األمنية وممارساتها الفاشية.
ف $$ي ب $$اح $$ة ج $$ام $$ع ال $$عمري ،اج $$تمع األه $$ال $$ي ،وال $$ذه $$ول ي $$سيطر ع $$ليهم ،م $$مزوج $ا ً ب $$غضب ش $$دي $$د م $$ن ق $$بل
الش $بّان ،ال$$ذي$$ن ل$$م يس$$تطيعوا اس$$تيعاب م$$ا ج$$رى .وم$$ع ان$$تشار خ$$بر امل$$واج$$هات وس$$قوط ج$$رح$$ى وشه$$داء

 19آذار 2011
ا'&" $%ﺮ"!

ا./ﺎط ا'+,ﺎم

اﺟﺘﻤﻊ ﻋﺸﺮات اﻵﻻف ﻣﻦ أﺑﻨﺎء اﻟﻘﺮى
وﺗﻮﺟﻬﻮا إﻟﻰ ﻣﺪﻳﻨﺔ درﻋﺎ ﻟﻠﻤﺸﺎرﻛﺔ
ﻓﻲ ﺗﺸﻴﻴﻊ اﻟﺸﻬﺪاء.

 -5ﻟﻣزﯾد ﻣن اﻟﺗﻔﺎﺻﯾل ،راﺟﻊ ﻣوﻗﻊ رﻣوز اﻟﺛورة اﻟﺳورﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻟوﯾب ،ﻋﻠﻰ اﻟراﺑط اﻻﻟﻛﺗروﻧﻲh"p://cu".us/Lxvc7 :
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ب$$ني أوس$$اط امل$$تظاه$$ري$$ن ف$$ي ع$$موم ري$$ف م$$حاف$$ظة درع$$ا ب$$داي$$ة ،وع$$موم س$$وري$$ا ت$$ال$$ياً ،ام$$ت ّد ال$$غضب ل$$يشمل
قطاعات واسعة من الشعب السوري .بداية في ريف درعا ،وتاليا ً في عموم املدن السورية.
تج$ّ $مع ف$$ي ت$$لك األث$$ناء ،ف$$ي ال$$تاس$$ع عش$$ر م$$ن آذار س$$نة  ،2011عش$$رات اآلالف م$$ن أب$$ناء ال$$قرى ال$$ذي$$ن
$ترق$ب ك$ان
تّ $وج$هوا إل$ى م$دي$نة درع$ا ،واج$تمعوا ف$ي ج$ام$ع ال$عمري ،ل$لمشارك$ة ف$ي ت$شييع الشه$داء ،ب$ينما ال ّ
يسود أغلب القرى التي لم تتم ّكن من الوصول إلى املدينة واملشاركة في التشييع.
تصعيد املواجهات… الطريق إلى الثورة
إ ّن األه$مية ال$تي ت$كتسيها أح$داث درع$ا األول$ى ،ت$كمن ف$ي أنّ$ها س$رع$ان م$ا ت$جاوزت ح$دود امل$دي$نة ل$تتح ّول
إل $$ى ح $$ال $$ة غ $$ليان ع $$ام $$ة ط $$ال $$ت أم $$اك $$ن م $$ختلفة م $$ن س $$وري $$ا .وإذا م $$ا رج $$عنا إل $$ى ال $$توث $$يقات امل $$ختلفة ال $$تي
رص$دت الح$راك ال$سوري م$نذ ب$داي$ته ،س$نالح$ظ أنّ$ه ف$ي ت$اري$خ ال$خام$س والعش$ري$ن م$ن شه$ر آذار ،2011
أي ب $$عد أس $$بوع واح $$د ف $$قط م $$ن امل $$ظاه $$رة األول $$ى ف $$ي درع $$ا ،خ $$رج $$ت العش $$رات م $$ن امل $$ظاه $$رات ف $$ي م $$دن
وب$لدات م$ختلفة م$ن س$وري$ة .ف$ي م$حيط ال$عاص$مة دم$شق ،وف$ي دي$ر ال$زور ،وف$ي ب$ان$ياس ،وح$ماه ،وغ$يره$ا
العش$$رات م$$ن ن$$قاط ال$$تظاه$$ر ،وج$$ميعها ه$$تفت ف$$ي ت$$لك األث$$ناء ل$$درع$$ا ،وأع$$لن م$$ن خ$$الل$$ها امل$$تظاه$$رون ع$$ن
دعمهم للمنتفضني فيها.
ك $$تب ل $$درع $$ا ،وأت $$يح ل $$ها ع $$مليا ً أن ت $$كون رأس ح $$رب $$ة الح $$راك ال $$ثوري امل $$ندل $$ع ف $$ي س $$وري $$ا ،وك $$ان $$ت ع $$يون
ال $$سوري $$ني ف $$ي ت $$لك اللح $$ظات ت $$رن $$و ب $$ات $$جاه ال $$جنوب ،وت $$نتظر إل $$ى م $$ا س $$تفضي إل $$يه األم $$ور .ول $$م يخ $$ذل
امل$$ $نتفضون ف$$ $ي درع$$ $ا ال$$ $سوري$$ $ني ،واس$$ $تمر امل$$ $نتفضون بتح ّ $ $دي أجه$$ $زة ال$$ $قمع ف$$ $ي امل$$ $دي$$ $نة رغ$$ $م س$$ $قوط
الج$$ $رح$$ $ى والشه$$ $داء ف$$ $ي أوس$$ $اط$$ $هم ،وان$$ $دل$$ $عت ف$$ $ي ال$$ $خام$$ $س والعش$$ $ري$$ $ن م$$ $ن شه$$ $ر آذار س$$ $نة 2011
م$$ظاه$$رات ع$$ارم$$ة ،زاد م$$ن زخ$$مها ان$$تفاض$$ة أغ$$لب ري$$ف امل$$حاف$$ظة ،وان$$ضمام$$ه إل$$ى امل$$نتفضني ف$$ي م$$حيط
جامع العمري.
ب$$عد ت$$شييع ال$$ضحاي$$ا ف$$ي ي$$وم$$ي  19و 20م$$ن شه$$ر آذار ،ت$$ح ّول ج$$ام$$ع ال$$عمري ،وألس$$باب م$$ختلفة ،إل$$ى
ب$ؤرة تج ّ$مع الح$راك ال$ثوري ف$ي امل$دي$نة وري$فها .ف$في ت$لك األي$ام ،ت$ح ّول ال$جام$ع إل$ى م$شفىً م$يدان$ي ،ن$قل
إل$يه أغ$لب امل$صاب$ني ع$لى ي$د ق$وات األم$ن ال$سوري ،وال$ذي$ن ت$لقوا ال$عالج ف$يه ع$لى أي$دي أط$باء م$تط ّوع$ني م$ن
أب$ناء امل$دي$نة .ك$ما أص$بحت س$اح$ة ال$جام$ع ،م$لتقىً آلالف ال$حشود م$ن أه$ال$ي امل$حاف$ظة ،ب$ينما عّ $لقت ص$ور
الشه$$داء وص$$ور امل$$ظاه$$رات ع$$لى س$$ور ال$$جام$$ع ،ل$$يجعل ك$ّ $ل ه$$ذا م$$ن ج$$ام$$ع ال$$عمري رم$$زا ً م$$ن رم$$وز ال$$ثورة
الوليدة.
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 20 - 19آذار 2011
ﺗﺤﻮل اﻟﺠﺎﻣﻊ اﻟﻌﻤﺮي إﻟﻰ ﻣﺸﻔﻰ
ﻣﻴﺪاﻧﻲ وﻣﻠﺘﻘﻰ ﻵﻻف اﻟﺤﺸﻮد.

 23 - 22آذار 2011
ﻗﺎﻣﺖ ﻗﻮات اﻷﻣﻦ ﺑﺎﻗﺘﺤﺎم اﻟﺠﺎﻣﻊ
وﻓﺘﺤﺖ اﻟﻨﺎر ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺤﺘﺸﺪﻳﻦ.

م $$ن أج $$ل ك $ّ $ل ه $$ذا ،س $$ارع $$ت ق $$وات األس $$د ،إل $$ى م $$حاول $$ة ض $$رب ه $$ذا ال $$رم $$ز ،ب $$ما ي $$عني ذل $$ك ض $$رب $ا ً ل $$قوى
االن$$ $تفاض$$ $ة ،وف$$ $عليا ً وب$$ $تاري$$ $خ  ،2011-3-22/23ق$$ $ام$$ $ت ق$$ $وات األم$$ $ن ال$$ $سوري وق$$ $طعات ت$$ $اب$$ $عة ل$$ $لجيش
ال$$نظام$$ي ،ب$$اق$$تحام ج$$ام$$ع ال$$عمري ،6وف$$تحت ال$$نار ع$$لى املحتش$$دي$$ن ،وس$$قط ف$$ي ذل$$ك ال$$يوم العش$$رات م$$ن
الج$$رح$$ى وال$$قتلى ،ودخ$$ل ج$$نود األس$$د ح$$رم ال$$جام$$ع ،وع$$اث$$وا ف$$يه ف$$سادا ً وتخ$$ري$$با ً ب$$امل$$متلكات ،وتّ $م ت$$صوي$$ر
ال $$جام $$ع م $$ن ق $$بل إع $$الم ال $$نظام ،ب $$اع $$تباره ب $$ؤرةً لتج $ّ $مع "اإلره $$اب $$يني" ،وص ّ $ورت ب $$عض األس $$لحة اآلل $$ية ف $$ي
ق $$اع $$ة ال $$جام $$ع ،وب $$عض ال $$عمالت وأجه $$زة االت $$صال ال $$فضائ $$ية ،وأل $$صقت ت $$همة اإلره $$اب م $$نذ ذل $$ك ال $$يوم
باملنتفضني.7
رغ$م ال$تواج$د األم$ني ال$كثيف ،ورغ$م ان$تشار ال$حواج$ز ب$شكل م$كثف مل$نع أه$ال$ي ال$ري$ف م$ن دخ$ول امل$دي$نة،
إال أ ّن امل $$نتفضني م $$ن أب $$ناء ال $$قرى وال $$ذي $$ن ه$ $بّوا لنج $$دة إخ $$وان $$هم ف $$ي ال $$جام $$ع ال $$عمري .وبحس $$ب ب $$الل
ال$غمرة ،س$عى األه$ال$ي ف$ي ري$ف درع$ا إل$ى التج ّ$مع م$ن أم$اك$ن م$ختلفة وال$سير ب$ات$جاه م$دي$نة درع$ا مل$ؤازرة
أه$لها وال$وق$وف إل$ى ج$ان$بهم ،أ ّ$م$ا ال$قرى وال$بلدات ال$تي ل$م ي$تمكن األه$ال$ي ف$يها م$ن ال$ذه$اب ب$ات$جاه درع$ا،
 -6ﺷرﯾط ﻓﯾدﯾو ﯾظﮭر اﻗﺗﺣﺎم ﻗوات اﻟﺟﯾش اﻟﺳوري ﻟﺟﺎﻣﻊ اﻟﻌﻣري ،ﺑﺗﺎرﯾﺦh"ps://www.youtube.com/watch? ،2011-3-23 :
v=8SSZLHu3rf0
 -7ﻣن ﺑﯾن ﺑﻌض أﺳﻣﺎء اﻟذي اﺳﺗﺷﮭدوا ﻓﻲ ذﻟك اﻟﯾوم :اﻟطﺑﯾب ﻋﻠﻲ اﻟﻣﺣﺎﻣﯾد ،ﻣﺣﻣد أﺑو اﻟﻌﯾون ،ﺣﻣﯾد أﺑو ﻧﺑوت ،وطﺎھر ﻣﺳﺎﻟﻣﺔ ،ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻟﺳﯾدة
اﺑﺗﺳﺎم ﻣﺳﺎﻟﻣﺔ.
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ف$قد ق$ام ال$ناش$طون ب$الخ$روج ب$مظاه$رات ف$ي م$ناط$قهم ،وه$تفوا ضّ $د ال$نظام وأجه$زت$ه األم$نية ،وف$ي أغ$لب
$أي ف $$عل ،بس $$بب
ال $$حاالت ،وق $$فت األجه $$زة األم $$نية وال $$بول $$يس ف $$ي ه $$ذه امل $$ناط $$ق ع $$اج $$زي $$ن ع $$ن اإلت $$يان ب ّ $
ضخامة الحشود ،وما سبّبته من مفاجأة لهم لم يكن يحسب حسابها.
ت$شير ج$ميع ه$ذه األح$داث ،إل$ى أ ّن م$ا ج$رى ف$ي ال$ثام$ن عش$ر م$ن آذار ف$ي م$دي$نة درع$ا ،ك$ان أش$به ب$لعبة
ال$دوم$ينو ،إذ س$رع$ان م$ا ش$ملت االن$تفاض$ة ك$اف$ة م$ناط$ق م$حاف$ظة درع$ا ،وه$و م$ا أع$طى م$زي$دا ً م$ن ال$زخ$م
للمنتفضني في مدينة درعا ،ودفعهم إلى مزيد من التصعيد ومواجهة قوى األمن في املدينة.
ف$ي ال$خام$س والعش$ري$ن م$ن شه$ر م$ارس آذار  ،2011وف$ي ظ ّ$ل ت$صعيد ش$ام$ل م$ن ق$بل امل$نتفضني ،وردت
أن$باء إل$ى أه$ال$ي م$دي$نة درع$ا ب$سقوط العش$رات م$ن الج$رح$ى وال$قتلى ف$ي م$دي$نة ال$صنمني ف$ي ري$ف درع$ا،
ب$$عد خ$$روج األه$$ال$$ي ب$$مظاه$$رات دع$$ما ً أله$$ال$$ي درع$$ا امل$$دي$$نة ،وه$$و م$$ا أدى إل$$ى ت$$صعيد ال$$غليان ف$$ي م$$دي$$نة
درعا ،ودفع باألهالي إلى إسقاط تمثال الرئيس السوري الراحل حافظ األسد.8

 25آذار 2011
ﺳﻘﻮط اﻟﻌﺸﺮات ﻣﻦ اﻟﺠﺮﺣﻰ واﻟﻘﺘﻠﻰ
ﻓﻲ ﻣﺪﻳﻨﺔ اﻟﺼﻨﻤﻴﻦ ﻓﻲ رﻳﻒ درﻋﺎ،
ﻣﻤﺎ دﻓﻊ اﻷﻫﺎﻟﻲ إﻟﻰ إﺳﻘﺎط ﺗﻤﺜﺎل
اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﺮاﺣﻞ ﺣﺎﻓﻆ اﻷﺳﺪ.

$ؤش$را ً إل$ى أ ّن األم$ور ف$ي س$وري$ا ،ق$د ذه$بت ف$ي م$نعطف ال رج$عة ع$نه ،وك$ان$ت ص$فعة
ك$ان إح$راق ال$تمثال م ّ$ $
أي ح$راك جّ $دي ض$ده$ا خ$الل ال$عقود ال$قليلة امل$اض$ية ،م$ما
م$ؤمل$ة ل$قوى األم$ن وامل$خاب$رات ،وال$تي ل$م تشه$د ّ
دف$$ع وبحس$$ب ال$$عدي$$د م$$ن ال$$توث$$يقات ،ب$$ماه$$ر األس$$د ش$$قيق ال$$رئ$$يس ال$$حال$$ي ب$$شار األس$$د ،9وق$$ائ$$د ال$$فرق$$ة
ال$راب$عة س$يئة ال$صيت ،ب$ال$قدوم إل$ى م$دي$نة درع$ا ،وم$عه ح$شود م$ن امل$درع$ات وق$وى ال$جيش .وق$د ي$كون ه$ذا

 -8ﺷرﯾط ﻓﯾدﯾو ﯾظﮭر إﺳﻘﺎط ﺗﻣﺛﺎل ﺣﺎﻓظ اﻷﺳد ﻓﻲ درﻋﺎ ،ﺑﺗﺎرﯾﺦh"ps://www.youtube.com/watch?v=9ﬂGn0y2_d0 ،2011-3-25 :
 -9ﻟﻣزﯾد ﻣن اﻻطﻼع ،راﺟﻊ ﻣﻘﺎل ﺑﻌﻧوان" :ﺿﺎﺑط ﻣﻧﺷق ﯾﻛﺷف ﻟـ»اﻟﻘدس اﻟﻌرﺑﻲ« أﺳرار ارﺗﺑﺎك اﻟﻧظﺎم ﻋﻧد ﺑدء اﻟﺛورة ﻓﻲ درﻋﺎ" ،ﺣﺳﺎم ﻣﺣﻣد ،اﻟﻘدس
اﻟﻌرﺑﻲ ،ﺗﺎرﯾﺦ 10 :ﻧوﻓﻣﺑر  ،2014ﻋﻠﻰ اﻟراﺑطh"p://www.alquds.co.uk/?p=247954 :
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ال$تاري$خ ،رغ$م أنّ$ه م$ا ي$زال ف$ي األي$ام األول$ى ل$الن$تفاض$ة ،ه$و أ ّول م$شارك$ة ع$لنية وق$وي$ة ل$لجيش ال$نظام$ي ف$ي
قمع االنتفاضة الشعبية املندلعة في درعا وريفها.
تصعيد وأرتال عسكرية تحتل املدينة
ش$$كلت ح$$ادث$$ة إس$$قاط ال$$تمثال ،وت$$صاع$$د امل$$ظاه$$رات ف$$ي درع$$ا وري$$فها ،اس$$تفزازا ً وتح ّ $دي $ا ً م$$باش$$را ً ل$$نظام
األس$د ،ودف$عته إل$ى ال$زج ب$قوات$ه ال$عسكري$ة ،وتح$دي$دا ً ق$وات ال$نخبة ،مل$واج$هة ه$ذا األم$ر ،وك$ان م$ن ال$واض$ح
أ ّن خ$$يار ن$$ظام األس$$د ،ال يخ$$رج ع$$ن إط$$ار ال$$خيار األم$$ني ،وال$$ذي ي$$عني تش$$دي$$د ال$$قمع ،وم$$نع االن$$تفاض$$ة
م$$ $ن االس$$ $تمرار والتس$ّ $ $رب خ$$ $ارج ح$$ $دود م$$ $حاف$$ $ظة درع$$ $ا ،ك$$ $ان ال$$ $عمل يج$$ $ري ف$$ $ي ت$$ $لك األث$$ $ناء ع$$ $لى وأد
االنتفاضة في أرضها.
وبحس $$ب ش $$هادة ه $$ند مج $$لي ،م $$نذ امل $$ظاه $$رة األول $$ى ،10ش $$وه $$د ه $$بوط ن $$حو س $$تة عش $$ر ط $$ائ $$رة ه $$يلوك $$وب $$تر
ع $$سكري $$ة ،تح $$مل العش $$رات م $$ن ج $$نود ال $$نخبة ال $$تاب $$عة ل $$قوات األس $$د ،واس $$تقدام العش $$رات م $$ن امل $$درع $$ات
ال$$عسكري$$ة إل$$ى داخ$$ل م$$دي$$نة درع$$ا .ب$$ينما ت$$شير ش$$هادات أخ$$رى ،11إل$$ى ان$$تشار ق$$ناص$$ة ال$$نظام ب$$أع$$داد
ك$بيرة ،م$نذ األس$بوع األ ّول ل$لمظاه$رات ف$ي درع$ا ،وه$ذه ال$قوات ،ه$ي ال$تي ك$ان ل$ها الح$قا ً ال$دور األك$بر ف$ي
قمع املتظاهرين وإسقاط الضحايا في صفوفهم.
ل$$م ت$$نجح ق$$وى امل$$خاب$$رات ال$$سوري$$ة ،وامل$$دع$$مة ب$$كتائ$$ب م$$ن ال$$فرق$$ة ال$$راب$$عة ب$$قيادة م$$اه$$ر األس$$د ،ورغ$$م ك$$ل
ال$$ $ $عنف ال$$ $ $ذي م$$ $ $ارس$$ $ $ته ب$$ $ $حق أه$$ $ $ال$$ $ $ي درع$$ $ $ا ،م$$ $ $ن
ال$$سيطرة ع$$لى األوض$$اع ف$$ي امل$$دي$$نة ،وم$$نع األه$$ال$$ي
م$ن الخ$روج ف$ي م$ظاه$رات ح$اش$دة وم$ناه$ضة ل$حكم

 25ﻧﻴﺴﺎن 2011
وﻗﺼﻔﺖ ﺑﺎﻟﺴﻼح
ﺗﻢ اﻗﺘﺤﺎم اﻟﻤﺪﻳﻨﺔ ُ

األس $$د ،م $$ما أدى إل $$ى ات $$خاذ ق $$رار اق $$تحام امل $$دي $$نة

اﻟﺜﻘﻴﻞ واﻧﺘﺸﺮ اﻟﻤﺌﺎت ﻣﻦ اﻟﻘﻨﺎﺻﺔ

ب$$ $أرت$$ $ال م$$ $ن ال$$ $جيش وع$$ $ناص$$ $ر امل$$ $خاب$$ $رات ب$$ $تاري$$ $خ

ﻋﻠﻰ

اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ

.2011-4-25

وﺑﻌﺾ

ف $$ي ه $$ذا ال $$تاري $$خ ،دخ $$لت أرت $$ال ال $$جيش وامل $$درع $$ات

أﺳﻄﺢ
ﻣﻨﺎزل

اﻟﻤﺒﺎﻧﻲ

اﻟﻤﺪﻧﻴﻴﻦ،

وﺳﻘﻂ

اﻟﻌﺸﺮات ﻣﻦ اﻟﺠﺮﺣﻰ واﻟﻘﺘﻠﻰ.

أح $$ياء م $$دي $$نة درع $$ا ال $$بلد ،وق $$صفت امل $$دي $$نة ب $$الس $$الح
ال $$ $ثقيل ،وش$ $ $نّت األجه $$ $زة األم $$ $نية ح $$ $مالت اع $$ $تقال
 -10ﺷرﯾط ﻓﯾدﯾو ﯾظﮭر طﯾﺎرات اﻟﮭﯾﻠوﻛوﺑﺗر اﻟﻌﺳﻛرﯾﺔ وھﻲ ﺗﺣط ﻣﺣﻣﻠﺔ ﺑﺎﻟﺟﻧود ﻓﻲ ﺳﺎﺣﺔ اﻟﻣﻠﻌب اﻟﺑﻠدي ﻓﻲ درﻋﺎ ،ﺑﺗﺎرﯾﺦ h"ps:// ،2011-3-18
www.youtube.com/watch?v=f425H-g8iJ0
 -11ﺷﮭﺎدات ﺣﺻل ﻋﻠﯾﮭﺎ اﻟﻔرﯾق اﻟﻣﯾداﻧﻲ ﻣن ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﻧﺎﺷطﯾن واﻟﻣﻧﺷﻘﯾن ﻋن اﻟﺟﯾش واﻟذﯾن ﻓﺿﻠوا ﻋدم ذﻛر اﺳﻣﮭم.
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واس $$عة ف $$ي أوس $$اط امل $$دن $$يني ،واع $$تبر ك $ّ $ل ش $$اب ذك $$ر م $$ن امل $$دن $$يني ،م $$تهم وم $$طلوب ال $$قبض ع $$ليه واع $$تقال $$ه.
وس$$ $قط خ$$ $الل اللح$$ $ظات األول$$ $ى م$$ $ن االق$$ $تحام ،العش$$ $رات م$$ $ن الج$$ $رح$$ $ى وال$$ $قتلى ،وبحس$$ $ب ال$$ $عدي$$ $د م$$ $ن
ال$$شهادات ل$$عب "ال$$قناص$$ة" ال$$تاب$$عني ل$$نظام األس$$د ال$$دور األك$$ثر رع$$با ً ف$$ي ارت$$كاب الج$$رائ$$م ب$$حق امل$$دن$$يني،
وبحس $$ب ه $$يوم $$ن راي $$تس ووت $$ش "أف $$اد ع $$دد م $$ن ال $$شهود ب $$شكل م $$تشاب $$ه ب $$تواج $$د ال $$قناص $$ة ف $$وق أس $$طح
ال$بناي$ات ال$حكوم$ية ب$ال$قرب م$ن ال$تظاه$رات ،اس$تهدف$وا وق$تلوا ال$عدي$د م$ن امل$تظاه$ري$ن .ال$كثير م$ن ال$ضحاي$ا،
ك $$ما وص $$ف ال $$شهود لـ ه $$يوم $$ن راي $$تس ووت $$ش وك $$ما يظه $$ر م $$ن م $$قاط $$ع ال $$فيدي $$و وال $$صور م $$ن ال $$كثير م $$ن
ال$$هوات$$ف ال$$نقال$$ة امله$ّ $رب$$ة إل$$ى خ$$ارج درع$$ا ،أص$$يبوا ف$$ي ال$$رأس وال$$رق$$بة وال$$صدر ،م$$ما ي$$وح$$ي ب$$أنّ$$ه ق$$د ت $مّ
استهدافهم عن عمد".12
وف $$ي ح $$مأة ال $$غضب وال $$رغ $$بة ب $$ال $$دف $$اع ع $$ن ال $$نفس ،أشه $$ر ب $$عض ش $$بان درع $$ا الس $$الح ف $$ي وج $$ه ال $$قوات
$دج$$جة ب$$الس$$الح م$$ن
املقتح$$مة ،وج$$رت اش$$تباك$$ات ب$$ني أف$$راد م$$ن أه$$ال$$ي درع$$ا م$$ن ج$$هة ،وق$$وات ال$$جيش امل$ّ $
ج$هة أخ$رى ،وس$قط ح$وال$ي  25ق$تيالً ف$ي ص$فوف ق$وات ال$جيش ،ب$ينما ت$جاوز ع$دد ال$ضحاي$ا ف$ي ص$فوف
امل$$دن$$يني ال$$تسعني ش$$خصاً ،ك$$ما ت$$م ّكن امل$$نتفضون ف$$ي ت$$لك األي$$ام م$$ن أواخ$$ر شه$$ر ن$$يسان م$$ن ح$$رق ع$$دد
م $$ن امل $$بان $$ي ال $$حكوم $$ية ال $$تاب $$عة ألجه $$زة امل $$خاب $$رات ،وإح $$راق ع $$دد م $$ن امل $$رك $$بات ال $$عسكري $$ة ،وق $$تل ب $$عض
أفرادها.13
أﺷﻬﺮ ﺑﻌﺾ ﺷﺒﺎن درﻋﺎ اﻟﺴﻼح ﻓﻲ

ال ي $$ $ $مكن اع $$ $ $تبار ت $$ $ $لك األح $$ $ $داث

وﺳﻘﻂ

وك $$ $أنّ $$ $ها م $$ $واج $$ $هات مس $$ $لحة ب $$ $ني

ﻗﺘﻴﻼً ﻓﻲ ﺻﻔﻮف ﻗﻮات

امل $$دن $$يني م $$ن ج $$هة ،وق $$وى ال $$جيش

وﺟﻪ

اﻟﻘﻮات

ﺣﻮاﻟﻲ 25

اﻟﻤﻘﺘﺤﻤﺔ

اﻟﺠﻴﺶ وﺗﺠﺎوز ﻋﺪد اﻟﻀﺤﺎﻳﺎ ﻓﻲ

ﺻﻔﻮف اﻟﻤﺪﻧﻴﻴﻦ  90ﺷﺨﺼ ًﺎ.

م$$ن ج$$هة أخ$$رى ،ف$$لم ي$$تجاوز ع$$دد
ح$ملة الس$الح م$ن امل$دن$يني ف$ي ت$لك
األث $$ $ناء ب $$ $ضعة عش $$ $رات ،ول $$ $م ي $$ $كن

ب$$ $حوزت$$ $هم س$$ $وى أن$$ $واع خ$$ $فيفة م$$ $ن الس$$ $الح ال$$ $فردي ،وه$$ $م ل$$ $ذل$$ $ك ل$$ $م ي$$ $تم ّكنوا م$$ $ن وق$$ $ف اق$$ $تحام ال$$ $جيش
وال $$تصدي ل $$ه ،م $$ما ي $$جعل م $$ن ح $$مل ه $$ؤالء الش $$بان للس $$الح ال ي $$عدو أن ي $$كون ردة ف $$عل غ $$اض $$بة ،وم $$حاول $$ة
ي$ائ$سة لح$ماي$ة امل$دن$يني ،واس$تكملت ق$وات ال$جيش اق$تحام$ها ل$لمدي$نة ،وف$يما ب$عد ت$مكنت م$ن ض$رب ح$صار

 -12ﻟﻣزﯾد ﻣن اﻟﺗﻔﺎﺻﯾل ،راﺟﻊ ﺗﻘرﯾر ھﯾوﻣن راﯾﺗس ووﺗش اﻟﺻﺎدر ﺑﺗﺎرﯾﺦ ،2011-6-1 :ﻋﻠﻰ اﻟراﺑط اﻟﺗﺎﻟﻲh"p://cu".us/sRldy :
 -13ﺷرﯾط ﻓﯾدﯾو ﯾظﮭر إﺣراق ﻋرﺑﺔ ﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﻘوى اﻟﻣﺧﺎﺑرات اﻟﺳورﯾﺔ ،ﺑﺗﺎرﯾﺦh"ps://www.youtube.com/watch? ،2011-4-8 :
v=FmZfW2Km75I
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ع $$ليها ،أدى إل $$ى ارت $$كاب ال $$عدي $$د م $$ن الج $$رائ $$م ب $$حقّ امل $$دن $$يني ،وت $$راج $$ع الح $$راك ال $$شعبي م $$ن تج $$معات
ومظاهرات ،عجزت عن مواجهة الدبابات بالصدور العارية.
ن$جح ن$ظام األس$د ف$ي ت$لك اللح$ظات م$ن رب$يع ع$ام  2011ف$ي ق$مع الح$راك ال$شعبي ف$ي م$دي$نة درع$ا ،إال
أ ّن األم$$ور ك$$ان$$ت ق$$د خ$$رج$$ت م$$ن ي$$دي$$ه ف$$ي ب$$اق$$ي ال$$بقاع ال$$سوري$$ة ،ول$$م ي$$عد األم$$ر م$$قتصرا ً ع$$لى درع$$ا مه$$د
ال$ثورة ،ب$ل ب$ات$ت س$وري$ا ف$ي ك$ل ج$غراف$يتها م$ساح$ة ل$الن$تفاض$ة ال$تي ت$ح ّول$ت وخ$الل وق$ت ق$صير إل$ى ث$ورة
امتدت على كامل املساحة السورية.
حصار درعا
ف$$ي ح$$وال$$ي ال$$خام$$س والعش$$ري$$ن م$$ن شه$$ر ن$$يسان س$$نة  ،2011اتخ$$ذ ن$$ظام األس$$د ق$$رارا ً ب$$اق$$تحام م$$دي$$نة
درع$$ا ،ب$$عد أن عج$$زت أجه$$زت$$ه ال$$قمعية م$$ن ق$$مع الح$$راك ال$$ثوري ف$$يها .اس$$تخدم$$ت ق$$وات ال$$نظام ف$$ي ع$$ملية
االق$تحام ق$طع ال$جيش والعش$رات م$ن امل$درع$ات ال$عسكري$ة وال$دب$اب$ات وأن$واع م$ختلفة م$ن األس$لحة ال$ثقيلة،
م $$دع $$مة ب $$قوات م $$ن ال $$نخبة وم $$ن م $$ختلف األجه $$زة األم $$نية ،ال $$تي ش $$ارك $$ت بمج $$ملها ف $$ي ه $$ذه ال $$عملية .ك $$ما
انتشر املئات من "القناصة" على أسطح املباني الحكومية ،وبعض منازل املدنيني.
ض $$رب $$ت ال $$حواج $$ز ال $$عسكري $$ة ف $$ي م $$حيط امل $$دي $$نة ،وأغ $$لقت ج $$ميع م $$داخ $$لها ،وانتش $$رت ال $$قوات ال $$عسكري $$ة
وال$جنود ف$ي ج$ميع األح$ياء ال$سكنية وف$ي ال$شوارع ال$رئ$يسية ،وم$ع اك$تمال ال$حصار ،ف$رض ع$لى األه$ال$ي
أي م$$ $دن$$ $ي خ$$ $رج م$$ $ن ب$$ $يته ،وس$$ $قط العش$$ $رات م$$ $ن ال$$ $ضحاي$$ $ا
م$$ $نعا ً ل$$ $لتجول ،وت$$ $كفّل ال$$ $قناص$$ $ة ف$$ $ي إرداء ّ
برصاص القناصة.
ب$ينما ش$نّت أجه$زة امل$خاب$رات ح$مالت اع$تقال ع$شوائ$ية واس$عة ب$حق امل$دن$يني ،وتّ $م ال$قبض ع$لى امل$ئات م$ن
أب$$ناء م$$دي$$نة درع$$ا ،ب$$عضهم تّ $م اإلف$$راج ع$$نه ب$$عد ب$$ضعة أس$$اب$$يع ،ب$$ينما ال$$كثيرون م$$نهم ،م$$ازال$$وا ف$$ي ق$$ائ$$مة
املفقودين حتى كتابة هذه السطور.
ت ّ$مت ع$ملية االق$تحام ب$شكل م$منهج ،ف$أط$لق ال$رص$اص ع$لى امل$دن$يني ب$شكل م$باش$ر ،وس$قط ف$ي أوس$اط$هم
العش$$رات م$$ن ال$$ضحاي$$ا ،واس$$تهدف ج$$نود األس$$د ال$$طواق$$م ال$$طبية ،وأي$$ضا ً سج$$لت ق$$وائ$$م الشه$$داء س$$قوط
العش $$رات م $$نهم ،14ك $$ما اس $$تهدف ال $$قناص $$ة خ $$زان $$ات امل $$ياه امل $$وج $$ودة ع $$لى أس $$طح امل $$نازل ،وم $$ع ان $$قطاع
امل$$ياه والكه$$رب$$اء ع$$ن امل$$دي$$نة ،أص$$اب ال$$سكان ن$$قص ح$$اد ب$$امل$$ياه ال$$صال$$حة للش$$رب ،وم$$ع ش ّ $دة ال$$حصار،
 -14ﺷرﯾط ﻓﯾدﯾو ﯾظﮭر اﺳﺗﮭداف ﻗوات اﻷﻣن اﻟﺳوري ﻟﻠﻣﺗظﺎھرﯾن وﻣن ﺑﯾﻧﮭم اﺳﺗﮭداف اﻟطواﻗم اﻟطﺑﯾﺔ ،ﺑﺗﺎرﯾﺦh"ps:// ،2011-5-18 :
www.youtube.com/watch?v=hPeZlf9ohqY
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اف$تقدت ال$طواق$م ال$طبية أله$م امل$واد واألدوات اإلس$عاف$ية ،وك$ان واض$حا ً أ ّن ن$ظام األس$د ،ك$ان ي$سعى ب ّ
$كل
السبل إلى قمع الحراك الثوري في مدينة درعا ،مهما كلف األمر.
وف$ي امل$رح$لة امل$متدة ب$ني  18آذار وح$تى أواخ$ر شه$ر أي$ار س$نة  ،2011أي ح$تى
ان $$تهاء ع $$مليات االق $$تحام ال $$عسكري $$ة ،ت ّ $م ت $$وث $$يق س $$قوط ن $$حو  418ش $$خصا ً ق $$تلوا
ع$$لى ي$$د ق$$وات ال$$نظام ف$$ي درع$$ا ،م$$ن ب$$ينهم ح$$وال$$ي  200ش$$خص ق$$تلوا ف$$قط ف$$ي
األي $$ام األول $$ى ال $$تي ت ّ $لت اق $$تحام امل $$دي $$نة أواخ $$ر ن $$يسان  ،152011ب $$ينما ال ي $$ضم

418
ﺷﺨﺼﺎً ﻗﺘﻠﻮا

ﻋﲆ ﻳﺪ ﻗﻮات

اﻟﻨﻈﺎم ﰲ درﻋﺎ

ه$$ذا ال$$رق$$م أع$$داد امل$$فقودي$$ن وال$$ذي$$ن ل$$م ت$$تمكن ع$$وائ$$لهم م$$ن م$$عرف$$ة م$$صيره$$م .وزاد
م$$ن ض$$عف امل$$علوم$$ات ال$$واردة م$$ن درع$$ا ف$$ي ت$$لك األث$$ناء ،ال$$حصار األم$$ني املشّ $دد ع$$لى امل$$دي$$نة وال$$ذي م$$نع
أي صحفيني أو منظمات مستقلة إلى املدينة ،تزامن مع قطع كامل لوسائل االتصال واألنترنت.
دخول ّ

 -15ﺣول ﻣزﯾد ﻣن اﻟﺗﻔﺎﺻﯾل ﺣول ﺿﺣﺎﯾﺎ ﻧظﺎم اﻷﺳد ﻓﻲ ﻣدﯾﻧﺔ درﻋﺎ ﻓﻲ اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻟﻣﻣﺗدة ﺑﯾن ﺷﮭري آذار وﻧﮭﺎﯾﺔ أﯾﺎر ﺳﻧﺔ  ،2011راﺟﻊ اﻟﺗﻘﺎرﯾر
اﻟدورﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺻدرت ﻋن ﻣﻧظﻣﺔ ھﯾوﻣن راﯾﺗس ووﺗش ﻟﺣﻘوق اﻻﻧﺳﺎنh"p://cu".us/sRldy .
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اﻟﺒﺎب اﻟﺜﺎﻧﻲ :زﻣﻦ اﻟﻤﻘﺎوﻣﺔ
تحوالت كبرى… مظاهرات وأولى مجموعات الجيش الحر
ت$تأل$ف م$دي$نة درع$ا م$ن م$نطقتني أس$اس$يتني ،وه$ما :درع$ا املح$طة ودرع$ا ال$بلد ،وي$فصل ب$ينهما وادي ي$دع$ى
"وادي ال $$زي $$دي" ،وي $$شكل ق $$سم درع $$ا ال $$بلد امل $$رك $$ز ال $$قدي $$م ل $$لمدي $$نة ،ب $$ينما ي $$ضم ق $$سم "املح $$طة" األب $$نية
الحديثة والجامعة وجملة الدوائر الحكومية ومراكز النشاط االقتصادي الحديث في املدينة.
ي$$قطن درع$$ا ال$$بلد ع$$ائ$$الت "درع$$اوي$$ة" ع$$ري$$قة ،ك$$ما ك$$ان ه$$ذا ال$$قسم م$$ن امل$$دي$$نة ال$$خيار املّ $
$فضل ل$$دى األس$$ر
امل$هاج$رة م$ن ال$ري$ف إل$ى امل$دي$نة ،وي$حكم "درع$ا ال$بلد" ،ش$بكة م$ن ال$عالق$ات واألع$راف ال$قدي$مة ،وال$تي غ$ال$باً
م$ا ت$أخ$ذ ش$كالً ع$ائ$ليا ً وع$شائ$ري$اً؛ ف$نرى وج$ود أح$ياء ب$أك$ملها ت$قطنها ع$ائ$لة ك$بيرة ،ف$يسمى ال$حيّ ب$اس$مها،
ك $$حيّ ال $$سوي $$دان ،وح $يّ األب $$ازي $$د ،وم $$نطقة ال $$سيبة ال $$تي ت $$قطنها ب $$شكل ع $$ام ع $$ائ $$لة امل $$سامل $$ة ،ع $$لى س $$بيل
مثال.
ﺗﺘﺄﻟﻒ ﻣﺪﻳﻨﺔ درﻋﺎ ﻣﻦ ﻣﻨﻄﻘﺘﻴﻦ أﺳﺎﺳﻴﺘﻴﻦ ،وﻫﻤﺎ :درﻋﺎ اﻟﻤﺤﻄﺔ ودرﻋﺎ اﻟﺒﻠﺪ ،وﻳﻔﺼﻞ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ وادي ﻳﺪﻋﻰ
"وادي اﻟﺰﻳﺪي"

درﻋﺎ اﻟﺒﻠﺪ

درﻋﺎ اﳌﺤﻄﺔ

وادي اﻟﺰﻳﺪي

ف$$ي ه$$ذا ال$$قسم م$$ن امل$$دي$$نة –درع$$ا ال$$بلد -ي$$وج$$د ج$$ام$$ع ال$$عمري ال$$قدي$$م ،وال$$ذي ش ّ $كل ف$$ي س$$ياق الح$$راك
ال$ثوري ف$ي امل$دي$نة ب$ؤرة تج ّ$مع وان$طالق امل$نتفضني ،وشّ $كل م$ع ال$وق$ت رم$زا ً م$ن رم$وز ه$ذا الح$راك ال$ثوري
في املدينة.
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وع $$لى ال $$رغ $$م م $$ن أ ّن الح $$راك ال $$ثوري ش $$مل ف $$ي ت $$لك األث $$ناء ش $$طري امل $$دي $$نة –ال $$بلد واملح $$طة -إال أ ّن ه $$ذا
الح$راك ك$ان ق$د تج$ذّر وت$مرك$ز ف$ي ش$طر ال$بلد م$ن امل$دي$نة .ل$ذا ع$ندم$ا ح$دث اق$تحام امل$دي$نة م$ن ق$بل ق$وات
األسد ،ت ّم بالضبط اقتحام درعا البلد ،وقمع الحراك الثوري فيه باعتباره بؤرة االنتفاضة.
وع$ندم$ا ان$سحبت ق$وات األس$د م$ن ش$طر امل$دي$نة ه$ذا ،ف$ي ح$وال$ي م$نتصف أي$ار م$ن ع$ام  ،2011ان$سحبت
ب $$ات $$جاه درع $$ا املح $$طة ،وال $$ذي ي $$ضم أغ $$لب م $$قرات وم $$بان $$ي أجه $$زة امل $$خاب $$رات .ب $$ينما أب $$قت ف $$ي درع $$ا ال $$بلد
مج $$موع $$ة م $$ن ال $$نقاط ال $$عسكري $$ة وتح $$دي $$دا ً ف $$ي امل $$ناط $$ق االس $$ترات $$يجية م $$ن امل $$دي $$نة ،وت ّ $م ق $$طع ال $$طري $$ق ب $$ني
ش$طري درع$ا ،ع$بر وض$ع ح$واج$ز ون$قاط ت$فتيش ع$سكري$ة ف$ي م$نطقة "ال$وادي" –ال$زي$دي -وك$ان ذل$ك أش$به
ب $$اح $$تفاظ ن $$ظام األس $$د ب $$الش $$طر الح $$دي $$ث م $$ن امل $$دي $$نة –املح $$طة -واألك $$ثر ن $$شاط $ا ً اق $$تصادي $اً ،وال $$ذي ي $$ضم
أغ$لب م$ؤس$سات ال$دول$ة وأجه$زت$ها األم$نية .ب$ينما ب$قي الش$طر ال$ثان$ي م$ن امل$دي$نة ،ت$حت امل$راق$بة وال$حصار
الجزئي ،كما بقي مركز الحراك الثوري في مدينة درعا عموما ً.
خ$اض أه$ال$ي درع$ا ال$بلد تج$رب$ة م$ري$رة خ$الل اق$تحام ق$وات ال$نظام ألح$يائ$هم ،وقّ $دم$وا ت$ضحيات ب$اه$ظة ف$ي
$همتها ال$دف$اع ع$ن أه$ال$ي
ت$لك األث$ناء ،ورب$ما إل$ى ه$ذه ال$فترة ي$عود ق$رار ح$مل الس$الح وت$شكيل مج$موع$ات م ّ
امل$$ $دي$$ $نة ،وال$$ $تص ّدي ل$$ $قوات األس$$ $د ،خ$$ $صوص $ $ا ً وأ ّن م$$ $رح$$ $لة اق$$ $تحام امل$$ $دي$$ $نة ،ك$$ $ان$$ $ت شه$$ $دت ال$$ $كثير م$$ $ن
االن$تهاك$ات ب$حق امل$دن$يني ،وم$نها امل$جازر الج$ماع$ية ،وال$تي اك$تشفها أه$ال$ي امل$دي$نة م$ن خ$الل ع$ثوره$م ع$لى
ضمت العشرات من جثث رجال ونساء من أهالي املدينة.
العديد من املقابر الجماعية ،والتي
ّ
ب $$عد ان $$سحاب ال $$جيش م $$ن درع $$ا ال $$بلد ،ع $$ادت امل $$ظاه $$رات إل $$ى ش $$وارع امل $$دي $$نة ،ول $$كن ب $$أع $$داد أق $$ل م $$ن
ال$$ساب$$ق ،وس$$اد ج$$و م$$ن ال$$ت ّوج$$س وال$$قلق ف$$ي أوس$$اط ال$$ناش$$طني ،وف$$ي ه$$ذا امل$$ناخ ،ول$$دت أول$$ى مج$$موع$$ات
أي م$سمى ف$ي ذل$ك ال$وق$ت ،واق$تصرت م$همتها ع$لى ح$ماي$ة امل$ظاه$رات ،وال$تأك$د
ال$ثوار ،وال$تي ل$م ي$كن ل$ها ّ
من عدم تكرار قيام قوات النظام بارتكاب مجازر جديدة بحق املدنيني في املدينة.
وبحس$$ب ال$$شهادات 16ال$$تي أت$$يح ل$$لكات$$ب االط$$الع ع$$ليها ،ض$$مت ه$$ذه املج$$موع$$ات أع$$دادا ً ق$$ليلة م$$ن ش$$بان
امل$دي$نة ،ب$ينما ل$م ي$كن ب$حوزة ه$ؤالء الش$بان س$وى أن$واع خ$فيفة م$ن الس$الح ،اق$تصرت ع$لى ب$نادق ال$صيد
وب $$عض ال $$بنادق اآلل $$ية ،ال $$تي ك $$ان $$وا ي $$ملكون $$ها أس $$اس$ $اً ،أو ال $$تي اغ $$تنموه $$ا ع $$بر م $$هاج $$مة ب $$عض ال $$نقاط
العسكرية التابعة لنظام األسد.

 -16ﺷﮭﺎدات ﺣﺻل ﻋﻠﯾﮭﺎ اﻟﻔرﯾق اﻟﻣﯾداﻧﻲ ﻣن ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﻧﺎﺷطﯾن واﻟﻣﻧﺷﻘﯾن ﻋن اﻟﺟﯾش واﻟذﯾن ﻓﺿﻠوا ﻋدم ذﻛر اﺳﻣﮭم.
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ف$ي امل$رح$لة امل$متدة ب$ني م$نتصف أي$ار وح$تى ح$وال$ي شه$ر أي$لول م$ن ع$ام  ،2011ع$اش س$كان م$دي$نة درع$ا
ال $$بلد ح $$ال $$ة م $$ن ال $$ت ّوج $$س وال $$قلق م $$ن ت $$كرار م $$حاول $$ة ال $$جيش اق $$تحام امل $$دي $$نة .ت $$راج $$عت ف $$ي ت $$لك األث $$ناء
امل$ظاه$رات ال$حاش$دة ،وح ّ$ل محّ $لها امل$ظاه$رات ال$ط ّيارة ،وه$ي م$ظاه$رات ت$ض ّم أع$دادا ً ق$ليلة م$ن ال$ناش$طني،
وغ$ال$با ً م$ا ت$كون ف$ي امل$ساء أو ب$عد أن ي$خ ّيم ال$ظالم ع$لى امل$دي$نة ،ب$ينما ت$قوم مج$موع$ات ص$غيرة م$ن األف$راد
املسلحني بحمايتها ،ريثما تنتهي ويتم تصويرها وبثها على وسائل االعالم.17
ف$$ي ظ$ّ $ل ه$$ذه األج$$واء امل$$شحون$$ة ،وف$$ي ظ$ّ $ل ال$$حصار الج$$زئ$$ي امل$$ضروب ع$$لى ه$$ذا ال$$قسم م$$ن م$$دي$$نة درع$$ا،
أج$برت العش$رات م$ن ال$عوائ$ل ع$لى ال$نزوح ع$ن امل$دي$نة ،وتّ $وج$ه ق$سم م$نها ب$ات$جاه ال$ري$ف ال$قري$ب ،وب$عضها
اآلخر باتجاه الحدود األردنية ،بينما فضلت بعض العوائل الت ّوجه إلى العاصمة دمشق ومحيطها.
م $$ع ن $$هاي $$ة ع $$ام  ،2011ب $$ات ت $$ح ّول الح $$راك ال $$ثوري ن $$حو ال $$عمل املس $$لح أك $$ثر وض $$وح$ $اً ،وك $$ان $$ت مج $$مل
األراض$ي ال$سوري$ة ف$ي ت$لك األث$ناء ،ت$نحو ف$ي ه$ذا االت$جاه .ك$ان$ت "ك$تيبة ال$عمري" أ ّول مج$موع$ة ع$سكري$ة
ي $$تم ت $$شكيلها ف $$ي درع $$ا ال $$بلد ،وال $$تي س $$تت ّوس $$ع الح $$قا ً ل $$تصبح "ل $$واء ال $$عمري" وال $$ذي ي $$ض ّم ع $$ددا ً م $$ن
الفصائل العسكرية املحلية.
ح $$تى ن $$هاي $$ة ع $$ام  ،2011اق $$تصر ع $$مل املج $$موع $$ات ال $$عسكري $$ة ال $$ناش $$ئة ح $$دي $$ثا ً ع $$لى ح $$ماي $$ة م $$ا ت $$ب ّقى م $$ن
م$ظاه$رات ،وع$لى م$هاج$مة ب$عض ال$نقاط ال$عسكري$ة ال$تاب$عة ل$قوات األس$د ،وم$ع دخ$ول ع$ام  ،2012ت$كثّفت
هج $$مات ال $$ثوار ،وب $$ات ال $$صراع أق $$رب م $$ا ي $$كون إل $$ى ن $$مط ال $$عمليات ال $$عسكري $$ة الح $$رب $$ية .م $$ما أدى إل $$ى
وتعرضها لغارات الطيران الحربي.
تكثيف قصف قوات األسد على أحياء درعا البلد،
ّ
وم $$ع ال $$وق $$ت ،وم $$ع اش $$تداد امل $$عارك ،ارت $$فعت م $$عدالت ال $$نزوح ع $$ن امل $$دي $$نة ،وك $$كل س $$يناري $$وه $$ات امل $$دن ال $$تي
$عرض$ت درع$ا ال$بلد ل$دم$ار ك$بير ،ول$حصار وان$قطاع ف$ي س$بل
أص$بحت ت$قع ت$حت س$يطرة ق$وى امل$عارض$ة ،ت ّ
ال$$عيش ،وت$$دري$$جيا ً ب$$دأت ت$$فرغ م$$ن س$$كان$$ها ،ل$$تتح ّول م$$ع ال$$وق$$ت إل$$ى ج$$بهات ق$$تال ض$$اري$$ة ،ت$$مكن ع$$بره$$ا
م$$قات$$لو ال$$جيش الح$$ر م$$ن ال$$سيطرة ت$$دري$$جيا ً ع$$لى ك$$اف$$ة أح$$ياء امل$$دي$$نة ،وط$$رد ق$$وات األس$$د م$$ن م$$حيطها،
ت $$مهيدا ً ل $$دخ $$ول م $$نطقة درع $$ا املح $$طة ،وال $$تي ل $$ن ت $$نجح ك $ّ $ل ال $$عمليات ال $$عسكري $$ة وامل $$عارك ال $$تي أط $$لقتها
الكتائب العسكرية من دخولها والسيطرة عليها ،حتى كتابة هذه السطور.
أهم التشكيالت العسكرية

 -17ﺷرﯾط ﻓﯾدﯾو ﯾظﮭر إﺣدى اﻟﻣظﺎھرات اﻟﻣﺳﺎﺋﯾﺔ ﻓﻲ درﻋﺎ اﻟﺑﻠد ،ﺑﺗﺎرﯾﺦh"p://cu".us/W9AtB ،2011-8-9 :
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ﺗﺸﻜﻴﻼت ﻋﺴﻜﺮﻳﺔ ﺗﻨﺪرج ﻓﻲ إﻃﺎر

ﺗﺸﻜﻴﻼت ﻋﺴﻜﺮﻳﺔ إﺳﻼﻣﻴﺔ

"اﻟﺠﻴﺶ اﻟﺤﺮ"

ﺟﻬﺎدﻳﺔ ﻣﺤﻠﻴﺔ

ﺗﺸﻜﻴﻼت ﻋﺴﻜﺮﻳﺔ ﺟﻬﺎدﻳﺔ دوﻟﻴﺔ

م$ن ال$صعب ح$صر ال$تشكيالت ال$عسكري$ة ال$تي ن$شأت ف$ي م$دي$نة درع$ا ،دون األخ$ذ ب$الحس$بان أ ّن م$عظم
ه $$ذه ال $$تشكيالت ك $$ان ل $$ها ام $$تدادات ف $$ي ري $$ف م $$حاف $$ظة درع $$ا .ورب $$ما ي $$كون م $$ن األص $$ح ال $$قول ،أ ّن أغ $$لب
ال$تشكيالت ال$عسكري$ة ،ك$ان$ت ق$د ن$شأت وت$ك ّون$ت ف$ي ال$ري$ف وم$ن أب$ناء ال$ري$ف ،وم$ن ه$ناك ان$طلقت ع$مليات$ها
ض $$د ن $$ظام األس $$د ،وف $$يما ب $$عد ت $$مكن ب $$عضها م $$ن دخ $$ول م $$دي $$نة درع $$ا ال $$بلد وال $$سيطرة ع $$ليها ط $$اردة ق $$وات
األسد منها بعد معارك ضارية.
ت $$ض ّم م $$حاف $$ظة درع $$ا وح $$ده $$ا أك $$ثر م $$ن خ $$مسني ف $$صيالً ع $$سكري $اً ،ت $$تراوح ب $$ني ت $$شكيالت ت $$نتمي "ل $$لجيش
الح$ر" ك$تحال$ف ال$جبهة ال$جنوب$ية ،وت$تدرج ح$تى ت$صل إل$ى ت$شكيالت س$لفية ج$هادي$ة ك$لواء شه$داء ال$يرم$وك
امل$$تهم ب$$مباي$$عة ت$$نظيم داع$$ش .وي$$مكن ح$$صر ال$$تشكيالت ال$$عسكري$$ة ف$$ي درع$$ا ف$$ي ث$$الث ف$$ئات أس$$اس$$ية،
وه$$ي :ت$$شكيالت ع$$سكري$$ة ت$$ندرج ف$$ي إط$$ار "ال$$جيش الح$$ر" ،أوالً ،وت$$شكيالت ع$$سكري$$ة إس$$الم$$ية ج$$هادي$$ة
محلية ،ثانياً ،وتشكيالت عسكرية جهادية دولية ،ثالثا ً.
الجبهة الجنوبية آخر تكوينات الجيش الحر

6

2014 /12/6
ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﺘﺄﺳﻴﺲ

16

ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻋﺴﻜﺮي

37,000

ﻣﻘﺎﺗﻞ

ف $$ي ن $$هاي $$ة ع $$ام  ،2014وتح $$دي $$دا ً ف $$ي ال $$سادس م $$ن شه $$ر ك $$ان $$ون أول ،و ّق $$عت مج $$موع $$ة م $$ن ال $$تشكيالت
ال$عسكري$ة م$يثاق$ا ً ل$لدف$اع املش$ترك ت$حت ع$نوان "ال$جبهة ال$جنوب$ية" وت$ضمن ع$ددا ً م$ن ال$بنود وال$تي أه$مها
تح $$دي $$د آل $$يات ع $$مل ه $$ذه ال $$تشكيالت وأول $$وي $$ات $$ها ال $$قتال $$ية ،وامل $$بادئ ال $$تي تح ّ $دد ع $$الق $$ات ه $$ذه ال $$تشكيالت
العسكرية مع بعضها البعض ،وعالقتها باملدنيني من أهالي املناطق التي تسيطر عليها.
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وض ّ$مت "ال$جبهة ال$جنوب$ية" ح$وال$ي  16ت$شكيالً ع$سكري$ا ً ك$بيراً ،والعش$رات م$ن ال$كتائ$ب واألل$وي$ة األخ$رى،
وض $ّ $مت ح $$وال $$ي  37أل $$ف م $$قات $$ل ،انتش $$روا ب $$شكل م $$ر ّك$$ز ف $$ي م $$نطقة ح $$وران وال $$قنيطرة ف $$ي امل $$نطقة ال $$تي
باتت تعرف "بمثلث املوت" والتي تمتد بني ريف درعا والقنيطرة وتخوم دمشق.
ت$$ $عتبر "ال$$ $جبهة ال$$ $جنوب$$ $ية" آخ$$ $ر م$$ $عاق$$ $ل م$$ $ا اص$$ $طلح ع$$ $لى ت$$ $سميته "ب$$ $ال$$ $جيش الح$$ $ر" ،ف$$ $بعد أن غ$$ $زت
ال $$تشكيالت اإلس $$الم $$ية واإلس $$الم $$ية امل $$تطرف $$ة ص $$فوف ال $$ثورة ال $$سوري $$ة ،ك $$اد م $$صطلح ال $$جيش الح $$ر أن
ي$$تالش$$ى ويضمح$$ل ،وه$$و امل$$صطلح ال$$ذي ك$$ان ي$$شير إل$$ى ال$$تشكيالت ال$$عسكري$$ة امل$$عارض$$ة امل$$عتدل$$ة وال$$تي
ك $$ان $$ت ت $$تبنى الخ $$طاب ال $$وط $$ني ال $$جام $$ع ،وت $$بتعد ق $$در اإلم $$كان ع $$ن األي $$دي $$ول $$وج $$يا وال $$عقائ $$د ،وتح $$دي $$داً
اإليديولوجيا اإلسالمية.
اإلع$الن ع$ن ت$شكيل "ال$جبهة ال$جنوب$ية" ،ك$ان ب$مثاب$ة إع$ادة إح$ياء "ال$جيش الح$ر" وال$قيم ال$تي ت$بناه$ا ف$ي
خ$طاب$ه ب$داي$ة ال$ثورة ،فمج$موع$ة ال$بيان$ات ال$تي ت$بنّتها "ال$جبهة ال$جنوب$ية" ت$شير إل$ى ذل$ك ،ك$ما س$نالح$ظ ف$ي
س$ياق ه$ذه ال$ورق$ة ،ك$ما أ ّن ال$تفاف ال$حاض$نة ال$شعبية ف$ي ح$وران وم$ناط$ق أخ$رى م$ن س$وري$ا ح$ول ق$يادة
ال$جبهة ،ي$شير إل$ى امل$زاج ال$شعبي ال$عام ال$ذي ب$ات ي$بحث ع$من ي$عبّر ع$نه وع$ن ت$طلعات$ه ،وه$و م$ا س$نناق$شه
بت ّوسع أكبر في ورقتنا هذه.
ال"رؤي"ة ال#سياس#ية ل&&لجبهة ال#جنوب#ية

ف$ي ال$عاش$ر م$ن ك$ان$ون أول  2014أص$درت ق$يادة "ال$جبهة ال$جنوب$ية" ورق$ة ب$عنوان "امل$رح$لة االن$تقال$ية"،18
س$$عت م$$ن خ$$الل$$ها إل$$ى ع$$رض ت$$ص ّورات$$ها ال$$سياس$$ية ح$$ول امل$$رح$$لة ال$$تي ت$$لي س$$قوط ن$$ظام األس$$د ،وال$$دور
الذي يمكن أن تلعبه قوات الجبهة الجنوبية في تلك األثناء.
ت$$عكس ه$$ذه ال$$ورق$$ة ،ال$$ت ّوج$$ه ال$$عام ل$$لجبهة ال$$جنوب$$ية واألف$$كار ال$$تي ت$$عتنقها ،ك$$ما ت$$عكس الخ$$ط ال$$سياس$$ي
الذي ح ّددته قيادة الجبهة الجنوبية لنفسها.
ي$$بدأ ال$$بيان ال$$جاري الح$$دي$$ث ع$$نه ،ب$$ال$$تأك$$يد ع$$لى ض$$رورة ال$$بدء ب$$الش$$روع ب$$تأس$$يس ن$$موذج ح$$كم وط$$ني –
ح $$ال س $$قوط ن $$ظام األس $$د -ي $$قوم ع $$لى اح $$ترام ك $$رام $$ة االن $$سان وع $$لى ال $$نهوض ب $$اإلم $$كان $$يات ال $$هائ $$لة ف $$ي
سوريا لضمان نجاح املرحلة النهائية.
وب$$ناء ع$$ليه تح ّ $دد ق$$يادة "ال$$جبهة ال$$جنوب$$ية" م$$همات$$ها ف$$ور س$$قوط ال$$نظام بمج$$موع$$ة م$$ن الخ$$طوات ،أه$$مها
ال$تأك$يد ع$لى ح$ماي$ة ج$ميع امل$واط$نني ال$سوري$ني وم$متلكات$هم دون ت$مييز ف$ي ال$دي$ن أو ال$ثقاف$ة أو ال$عرق أو
 -18ﺑﯾﺎن ﺻﺎدر ﻋن اﻟﺟﺑﮭﺔ اﻟﺟﻧوﺑﯾﺔ رﻗم  4ﺑﻌﻧوان "اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻻﻧﺗﻘﺎﻟﯾﺔ" ﺑﺗﺎرﯾﺦ .2014-12-10

!21

درعا :زهرة الجنوب

صبر درويش

حكاية ما انحكت SyriaUntold

مشروع مدن في الثورة

االن$تماء ال$سياس$ي ،ووف$قا ً ل$لقان$ون ال$دول$ي اإلن$سان$ي ول$لمعاي$ير ال$دول$ية ل$حقوق االن$سان .ك$ما ت$ؤك$د ق$يادة
"ال $$جبهة ال $$جنوب $$ية" ع $$بر ب $$يان $$ها ع $$لى ض $$رورة ح $$ماي $$ة م $$ؤس $$سات ال $$دول $$ة ال $$سوري $$ة وض $$مان س $$الم $$ة ال $$بنية
التحتية واملرافق العامة بما في ذلك الوزارات واملؤسسة العسكرية.
ع$$لى ص$$عيد ع$$ملي ،ت$$ؤك$$د ق$$يادة "ال$$جبهة ال$$جنوب$$ية" ع$$لى ت$$حوي$$ل ن$$فسها م$$ن م$$ؤس$$سة ع$$سكري$$ة إل$$ى ق ّ $وة
دفاع مدني ،الهدف منها حماية املواطنني وممتلكاتهم ،والحفاظ على مؤسسات الدولة واملرافق العامة.
ع$لى ص$عيد س$ياس$ي ،س$تدع$م ال$جبهة ال$جنوب$ية "ت$أس$يس إدارة ان$تقال$ية ل$توج$يه امل$رح$لة االن$تقال$ية" ،م$ؤل$فة
م $$ن م $$وظ $$في ال $$دول $$ة امل $$شهود ب $$نزاه $$تهم ،وم $$ن امل $$وظ $$فني ال $$ذي $$ن ان $$شقوا ع $$ن ال $$نظام س $$اب $$قاً ،وت $$كون إدارة
ب$$طبيعة ت$$كنوق$$راط$$ية ،وت$$قترح ق$$يادة ال$$جبهة ال$$جنوب$$ية ع$$لى اإلدارة االن$$تقال$$ية أن ت$$كون أول$$ى م$$همات$$ها وق$$ف
العمليات العسكرية والطلب من املقاتلني األجانب مغادرة البالد.
ك $$ما ت $$دع $$و ق $$يادة "ال $$جبهة ال $$جنوب $$ية" إل $$ى ت $$عطيل ال $$عمل ب $$ال $$دس $$تور ال $$حال $$ي ،وال $$عودة إل $$ى دس $$تور ع $$ام
 1950السوري ،كدستور مؤقت إلى حني صياغة دستور وطني جديد.
وامل$$ثير ل$$الن$$تباه ه$$نا ،أ ّن "ال$$جبهة ال$$جنوب$$ية" ت$$طلب م$$ن أج$$ل ض$$مان ح$$يادي$$ة ال$$عمل ت$$وج$$يه ن$$داء إل$$ى األم$$م
املتح$$دة م$$ن أج$$ل ت$$شكيل "م$$كتب امل$$رح$$لة االن$$تقال$$ية" ف$$ي دم$$شق؛ وت$$عيني م$$بعوث ع$$ن األم$$ني ال$$عام ل$$ألم$$م
املتحدة لإلشراف على سير العملية االنتقالية.
س$تتول$ى امل$ؤس$سات االن$تقال$ية ال$تي س$يتم ت$شكيلها وال$تي س$يتواج$د ف$يها م$ندوب$ني م$ن األم$م املتح$دة عّ $دة
م$هام رئ$يسية ،أه$مها :ت$شكيل ال$هيئة ال$عليا ل$الن$تخاب$ات ،واإلش$راف ع$لى ان$تخاب$ات ع$ام$ة لس$لطة تش$ري$عية
م$$ؤق$$تة .وت$$شكيل ل$$جنة ت$$أس$$يسية ل$$صياغ$$ة ال$$دس$$تور ال$$دائ$$م ل$$لبالد ،واإلش$$راف ع$$لى اس$$تفتاء ش$$عبي ع$$لى
الدستور ،وإجراء انتخابات عامة الختيار مجلس نيابي وحكومة جديدين.
ف$ي ال$حقيقة قّ $لما نج$د ل$دى ال$تشكيالت ال$عسكري$ة امل$عارض$ة ال$تي ن$شأت ف$ي ظ ّ$ل ال$ثورة ال$سوري$ة ،ع$رض$اً
س$ياس$يا ً واض$حا ً ل$ألف$كار ال$تي ت$عتنقها ،وللخ$ط ال$سياس$ي ال$ذي ت$نتهجه ،ك$ما أ ّن أف$كار ه$ذه ال$تشكيالت
ّ
الحل.
غالبا ً ما تكون غامضة حول مستقبل سوريا السياسي ،بعد وقف الحرب والشروع بخطوات
ب $$خالف ذل $$ك ،ت ّ $لح ق $$يادة ال $$جبهة ال $$جنوب $$ية ع $$لى إب $$راز ت $$ص ّورات $$ها ال $$سياس $$ية وتح $$دي $$دا ً ح $$ول مج $$موع $$ة م $$ن
ال$$نقاط ك$$طبيعة ال$$دول$$ة م$$ا ب$$عد س$$قوط ن$$ظام األس$$د ،وح$$ول ت$$أك$$يده$$ا ع$$لى م$$راع$$اة الش$$رع$$ية ال$$دول$$ية ل$$حقوق
اإلن$سان ،ورغ$بتها ب$عدم ال$تمييز ب$ني م$كون$ات امل$جتمع ال$سوري ..إل$خ؛ ب$يد أ ّن ال$سؤال ي$بقى ح$ول م$طاب$قة
ه $$ذه األف $$كار وت $$بنيها م $$ن ق $$بل م $$قات $$لي ال $$جبهة وق $$ادت $$ها ع $$لى ح ّ $د س $$واء؛ ف $$قد درج ف $$ي س $$وري $$ا ف $$ي ظ $$ل
!22

درعا :زهرة الجنوب

صبر درويش

حكاية ما انحكت SyriaUntold

مشروع مدن في الثورة

ال$$صراع ال$$دائ$$ر أن ت$$تطاب$$ق ت$$صري$$حات ال$$تشكيالت ال$$عسكري$$ة وق$$ادت$$ها م$$ع ال$$جهات "ال$$خارج$$ية" امل$$م ّول$$ة
أكثر من سعيها إلى أن تكون انعكاسا ً لتص ّورات البيئة التي تمثلها ،وتع ّد امتدادا ً لها.
أه"م ت&&شكيالت ال%%جبهة ال#جنوب#ية

$ضمها ال$$جبهة ال$$جنوب$$ية :أل$$وي$$ة ال$$عمري ،ج$$بهة أن$$صار اإلس$$الم ،أل$$وي$$ة س$$يف
م$$ن أه$$م ال$$تشكيالت ال$$تي تّ $
ال $$شام ،ل $$واء أن $$صار ال $$سنة ،ال $$جيش األول ،ج $$يش ال $$يرم $$وك ،ال $$فيلق األول ،وف $$رق $$ة فج $$ر اإلس $$الم وغ $$يره $$ا،
ووصل عدد الفصائل واملجموعات املنضوية تحت مظلة الجبهة إلى أكثر من خمسني فصيالً.
$أس$$س ه$$ذا ال$$فصيل ف$$ي ح$$وال$$ي ال$$نصف ال$$ثان$$ي م$$ن ع$$ام  ،2012ب$$قيادة ال$$نقيب
ا .أﻟـﻮﯾـﺔ اﻟـﻌﻤﺮي :ت$ ّ $
امل$نشق ق$يس ق$طاع$نة ،وال$ذي اس$تشهد ف$ي إح$دى امل$عارك ،وخ$لفه ف$ي ق$يادة ال$لواء ال$نقيب امل$نشق
ج $$هاد ال $$قطاع $$نة .19وي $$عتبر ل $$واء ال $$عمري م $$ن ف $$صائ $$ل ال $$جيش ال $$سوري الح $$ر ،وه $$و أح $$د ف $$صائ $$ل
ت $$حال $$ف ال $$جبهة ال $$جنوب $$ية ،وال $$ذي يتخ $$ذ م $$ن م $$نطقة ال $$لجاة ج $$نوب $$ي س $$وري $$ا م $$عقالً ل $$ه .ض ّ $م ال $$لواء
الح$قا ً ع$ددا ً م$ن املج$موع$ات ال$عسكري$ة أه$مها :ك$تيبة ص$قور ال$لجاة ب$قيادة ال$نقيب م$ره$ف ع$وض،
ك $$تيبة ال $$شهيد مح $$مود ع $$دي $$ل الح $$ري $$ري ب $$قيادة امل $$الزم أول ج $$هاد ق $$طاع $$نة ،ك $$تيبة س $$يوف ال $$حق،
بقيادة املالزم أول باسم عوده ،وكتيبة الصديق ،بقيادة املالزم أول جالل املواج.
ب .ﺟـﯿﺶ اﻟـﯿﺮﻣـﻮك :ك $$ان م $$ن أوائ $$ل ال $$تشكيالت ال $$عسكري $$ة ال $$تي ن $$شأت ج $$نوب س $$وري $$ا ،وك $$ان ب $$داي $$ة
األم$$ر ب$$قيادة ب$$شار ال$$زع$$بي ،وه$$و م$$دن$$ي م$$ن أب$$ناء م$$حاف$$ظة درع$$ا ،وف$$يما ب$$عد ت$$م ت$$عيني "س$$ليمان
الش $$ري $$ف" امل $$عروف "ب $$أب $$و ك $$نان" ق $$ائ $$دا ً ل $$جيش ال $$يرم $$وك ،ب $$ينما ت ّ $م ت $$عيني ال $$زع $$بي رئ $$يسا ً ل $$لمكتب
ال$سياس$ي له$ذا ال$تشكيل .وي$عتبر ل$واء ال$يرم$وك واح$دا ً م$ن ف$صائ$ل ال$جيش الح$ر امل$قات$لة ف$ي درع$ا
وال $$قنيطرة وج $$نوب س $$وري $$ا ،ي $$ضم ب $$ضعة آالف م $$ن امل $$قات $$لني ،وي $$متلك ع $$ددا ً م $$ن اآلل $$يات ال $$ثقيلة،
وش $$ارك ف $$ي ك $$ثير م $$ن امل $$عارك امل $$همة ك $$ال $$سيطرة ع $$لى "ك $$تيبة ال $$سهوة" و"ال $$لواء  ،"38وامل $$ساك $$ن
العسكرية في "صيدا".
ت .ﻓـﺮﻗـﺔ اﻟﺤـﻤﺰة :أع$$لن ع$$ن ت$$شكيلها ف$$ي ت$$اري$$خ  ،2014-3-24ب$$قياد ال$$عقيد ال$$رك$$ن ص$$اب$$ر س$$فر.20
وه$ي أح$د ت$شكيالت ال$جيش الح$ر ،وت$ض ّم س$تة أل$وي$ة ي$عمل م$عظمها ف$ي امل$نطقة ال$شمال$ية ال$غرب$ية
م $$ن درع $$ا ،وم $$ن أه $$مها "ل $$واء ح $$مزة أس $$د اهلل" ب $$قيادة امل $$الزم أول أب $$و ف $$اروق ،ول $$واء "م $$جاه $$دي

 -19ﺷرﯾط ﻓﯾدﯾو ﯾظﮭر إﻋﻼن ﺗﺄﺳﯾس أﻟوﯾﺔ اﻟﻌﻣري ،ﺑﺗﺎرﯾﺦh"ps://www.youtube.com/watch?v=2YhoXsoEydI ،2012-10-24 :
 -20ﺷرﯾط ﻓﯾدﯾو ﯾظﮭر إﻋﻼن ﺗﺷﻛﯾل "ﻓرﻗﺔ اﻟﺣﻣزة" ،ﺑﺗﺎرﯾﺦh"ps://www.youtube.com/watch?v=37ib1RpDj6o ،2014-3-24 :
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ح$$وران" ب$$قيادة امل$$قدم أب$$و مح$$مد ،ول$$واء "أح$$فاد ع$$مر ب$$ن الخ$$طاب" ب$$قيادة ال$$نقيب ن$$ضال ال$$عتمة،
ول$واء "شه$داء إنخ$ل" ب$قيادة امل$الزم أول مح$مد ف$اروق ال$عاص$ي .وه$ي ج$زء م$ن املج$لس ال$عسكري
بدرعا ،وتع ّد عضوا ً بارزا ً في تحالف الجبهة الجنوبية.
ث .ﻓـﺮﻗـﺔ ﻓﺠـﺮ اﻹﺳـﻼم :أع$لن ع$ن ت$أس$يسها ب$تاري$خ أي$لول س$نة  ،2014ب$قيادة امل$ق ّدم مح$مد س$الم$ة،21
أح$$د أب$$ناء م$$حاف$$ظة درع$$ا ،وض$$مت ع$$ددا ً م$$ن ال$$فصائ$$ل ال$$عسكري$$ة ،أه$$مها :ل$$واء "فج$$ر اإلس$$الم"،
ب$$قيادة ال$$نقيب حس$$ني ح$$سن ،ل$$واء "الس$$الم" ،ب$$قيادة ال$$رائ$$د ف$$ادي م$$نصور ،ول$$واء "مج$$د ح$$وران"
بقيادة املالزم أ ّول أحمد الحريري.
ج .ﻟـﻮاء أﻧـﺼﺎر اﻟـﺴﻨﺔ :تّ $م اإلع$الن ع$ن ت$شكيل ال$لواء ب$تاري$خ  ،2013-8-30ب$قيادة أح$مد ال$رش$يد.22
وش $$ارك ال $$لواء ف $$ي م $$عارك ري $$ف درع $$ا ،وي $$ضم ال $$لواء ن $$حو  350م $$قات $الً ،وك $$ان ج $$ز ًء م $$ن ف $$صائ $$ل
"الجبهة الجنوبية".
م$آالت ال%%جبهة ال#جنوب#ية

ع$لى ال$رغ$م م$ن أ ّن ال$جبهة ال$جنوب$ية ك$ان$ت م$ن إح$دى أه$م ال$تجارب ال$عسكري$ة ع$لى ام$تداد الح$راك ال$ثوري
ف $$ي س $$وري $$ا ،ب $$دل $$يل ال $$تق ّدم امل $$لموس ال $$ذي ح $$ققته ف $$ي م $$واج $$هة ق $$وات األس $$د وح $$لفائ $$ه ،وع $$لى ال $$رغ $$م م $$ن
الخ $$طاب امل $$عتدل وال $$وط $$ني ال $$شام $$ل ال $$ذي ت $$تبناه ق $$يادة ه $$ذه ال $$جبهة ،إال أنّ $$ه وب $$امل $$لموس ،عكس $$ت ال $$جبهة
ت$$حال$$فا ً ه$$شا ً ب$$ني ال$$فصائ$$ل ال$$عسكري$$ة ،ان$$عكس ع$$بر ان$$سحاب ال$$عدي$$د م$$ن ال$$تشكيالت ال$$عسكري$$ة م$$ن ه$$ذا
التحالف.
ك$$ما أ ّن األداء ال$$عسكري ل$$لجبهة راح ي$$تراج$$ع ت$$دري$$جياً ،تح$$دي$$دا ً ب$$عد تّ $وق$$ف م$$عارك "م$$ثلث امل$$وت" ف$$ي ع$$ام
 ،2015ح $$يث ك $$ان واض $$حا ً حج $$م ت $$أث $$ير ال $$قوى اإلق $$ليمية ال $$داع $$مة له $$ذا ال $$تشكيل )امل $$وك( وال $$تي ي $$بدو أنّ
القرار النهائي كان دائما ً محصورا ً بها ،ال بقيادة الجبهة الجنوبية.

 -21ﺷرﯾط ﻓﯾدﯾو ﯾظﮭر إﻋﻼن ﺗﺷﻛﯾل ﻓرﻗﺔ ﻓﺟر اﻻﺳﻼم ﺑﺗﺎرﯾﺦ h"ps://www.youtube.com/watch?v=9BHwPdx_img ،2014-9-28
 -22ﺷرﯾط ﻓﯾدﯾو ﯾظﮭر إﻋﻼن ﺗﺷﻛﯾل ﻟواء أﻧﺻﺎر اﻟﺳﻧﺔ ،ﺑﺗﺎرﯾﺦh"ps://www.youtube.com/watch?v=MsTBv01b24Q ،2013-8-30 :
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اﻟﺒﺎب اﻟﺜﺎﻟﺚ :ﻣﻨﻈﻤﺎت اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺪﻧﻲ
تجمع فرح التطوعي
تج $$مع "ف $$رح" ع $$بارة ع $$ن م $$نظمة م $$دن $$ية ت $$ض ّم ع $$ددا ً م $$ن امل $$تط ّوع $$ني امل $$ختصني ب $$مواض $$يع ال $$دع $$م واإلرش $$اد
ال$نفسي ،وال$ذي$ن ي$سعون ع$بر ع$ملهم إل$ى "ت$غطية ح$اج$ات األط$فال ال$سوري$ني ف$ي ال$تع ّلم وح$ماي$ة أن$فسهم
وإع$$ادة ال$$ثقة وب$$ناء م$$ساح$$ات ص$$دي$$قة ل$$لطفل وس$$ط صح$$راء الح$$رب" بحس$$ب ت$$عبير ال$$سيد حس$$ني ال$$نادر
مدير املنظمة.23
$أس $$س مش $$روع "تج $ّ $مع ف $$رح" ع $$لى ي $$د ن $$اش $$طتني س $$وري $$تني ،وخ $$الل ب $$عض ال $$وق $$ت م $$ا ل $$بث املش $$روع أن
ت $ $ّ $
ت ّ $وس $$ع ،واس $$تقطب م $$ع ال $$وق $$ت العش $$رات م $$ن امل $$تط ّوع $$ني امل $$ختصني ،ووص $$ل ع $$دد ك $$وادر التج $ّ $مع إل $$ى ن $$حو
 103م $$تطوع $$ني ،أغ $$لبهم م $$ن ذوي االخ $$تصاص $$ات وال $$خبرات ف $$ي م $$جال اإلرش $$اد ال $$نفسي وغ $$يره $$ا م $$ن
االخ$$تصاص$$ات ،وبحس$$ب وث$$ائ$$ق امل$$نظمة ،ض ّ $م تج$$مع "ف$$رح االخ$$تصاص$$ات ال$$تال$$ية 5" :اخ$$تصاص ع$$لم
ن$$ $فس 16 ،اخ$$ $تصاص إرش$$ $اد ن$$ $فسي 14 ،ع$$ $لم اج$$ $تماع 12 ،ري$$ $اض أط$$ $فال 19 ،م$$ $علم ص$$ $ف 3 ،ل$$ $غة
ع$$رب$$ية 7 ،ل$$غة ان$$كليزي$$ة 4 ،ري$$اض$$يات 2 ،ه$$ندس$$ة زراع$$ية 4 ،ه$$ندس$$ة م$$دن$$ية 6 ،ح$$قوق 11 ،رس$$م" .وأت$$ى
ت $$أس $$يس "التج $$مع" ف $$ي س $$ياق االح $$تياج $$ات االج $$تماع $$ية ال $$تي ف $$رض $$تها ظ $$روف الح $$رب وت $$داع $$يات $$ها ع $$لى
املجتمع السوري وتحديدا ً على األطفال ،الشريحة األكثر هشاشة في ّ
ظل الحرب.
وبحس $$ب ال $$سيد حس $$ني "ي $$بلغ ع $$دد أع $$ضاء تج $ّ $مع ف $$رح ال $$تطوع $$ي  103م $$ن امل $$درس $$ني واالخ $$تصاص $$يني
وم $$درب $$ي ال $$تعليم ال $$نفسي وال $$ترف $$يهي ،ان $$تخبوا
ف $$يما ب $$ينهم مج $$لس إدارة م $$ك ّون م $$ن  8م $$كات $$ب
إداري $$ة إلدارة أع $$مال التج $ّ $مع" .وح $$كم التج $ّ $مع

ﺗﺠﻤﻊ ﻓﺮح اﻟﺘﻄﻮﻋﻲ:
"ﺗﺠﻤﻊ ﻓﺮح" ﻋﻠﻰ ﻳﺪ ﻧﺎﺷﻄﺘﻴﻦ ﺳﻮرﻳﺘﻴﻦ.
ﺗﺄﺳﺲ ﻣﺸﺮوع
ّ
ّ

مج $$ $موع $$ $ة م $$ $ن امل $$ $بادئ وال $$ $قواع $$ $د ،وال $$ $تي ك $$ $ان
أه $ّ $ $ $ $مها :ال $$ $ $ $تغطية وال $$ $ $ $شمول لج $$ $ $ $ميع أن $$ $ $ $حاء
م $$حاف $$ظة درع $$ا ،ال $$شفاف $$ية ب $$ني أع $$ضاء ال $$فري $$ق
ف $$ي م $$ا ب $$ينهم م $$ن ج $$هة ،وم $$ا ب $$ني ال $$فري $$ق وأب $$ناء
امل$$جتمع م$$ن ج$$هة ث$$ان$$ية ،امل$$وض$$وع$$ية ف$$ي ال$$عمل،
امل $$ $ساواة ب $$ $ني أع $$ $ضاء التج $ّ $ $مع ،ال $$ $عمل ك $$ $كتلة
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أﻋﻀﺎء اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ

ﻣﺸﺮوع ﺣﻤﺎﻳﺔ اﻟﻄﻔﻞ أو اﻟﻤﺴﺎﺣﺎت
اﻟﺼﺪﻳﻘﺔ ﻟﻠﻄﻔﻞ.

 -23ﻟﻣزﯾد ﻣن اﻟﺗﻔﺎﺻﯾل ﺣول "اﻟﺗﺟﻣﻊ" راﺟﻊ ﻋﻧوان اﻟﺗﺟﻣﻊ ﻋﻠﻰ اﻟﻔﯾﺳﺑوك ﻋﻠﻰ اﻟراﺑطh"ps://www.facebook.com/farahteem/?fref=ts :

!25

درعا :زهرة الجنوب

صبر درويش

9

حكاية ما انحكت SyriaUntold

مشروع مدن في الثورة

واحدة ورفض االنفراد بالعمل واتخاذ القرار.
س $$عى أع $$ضاء تج $$مع "ف $$رح" إل $$ى ت $$حقيق مج $$موع $$ة م $$ن األه $$داف ال $$تي وض $$عوه $$ا ن $$صب أع $$ينهم ،وب $$ذل $$وا
الكثير من الجهد من أجل تنفيذها ،وكان من أهم هذه األهداف:
 .1ت $$قدي $$م ال $$دع $$م ال $$نفسي ل $$ألط $$فال وال $$ياف $$عني وذوي االح $$تياج $$ات ال $$خاص $$ة ف $$ي امل $$خيمات وم $$راك $$ز
اإليواء.
 .2اف $$تتاح م $$دارس ت $$عليمية مل $$رح $$لة ال $$تعليم األس $$اس $$ي ف $$ي م $$خيمات ال $$لجوء وال $$قرى امل $$نكوب $$ة ف $$ي
املحافظة.
 .3ت $$فعيل دور امل $$رأة ف $$ي امل $$جتمع ،وت $$أه $$يلها مل $$واك $$بة ال $$ظروف ال $$قاس $$ية وإي $$جاد ف $$رص ع $$مل ل $$ه ّن م $$ن
خ$$الل إق$$ام$$ة دورات ت$$دري$$بة وم$$هنية وص$$حية ت$$شمل دورات )خ$$ياط$$ة ،ن$$سيج ،ف$$نون ن$$سوي$$ة ،ل$$غات،
دورات تمريض(.
 .4ت $$قدي $$م امل $$ساع $$دة ل $$ذوي االح $$تياج $$ات ال $$خاص $$ة وإص $$اب $$ات الح $$روب م $$ن خ $$الل ت $$وف $$ير مس $$تلزم $$ات $$هم
واح$$تياج$$ات$$هم م$$ن م$$عدات ط$$بية وأدوي$$ة واح$$تياج$$ات شه$$ري$$ة ك$$الح$$ليب ،وإق$$ام$$ة ن$$شاط$$ات ت$$رف$$يهية
ودعم نفسي.
وتسرب من املدارس.
 .5محاربة استغالل األطفال من عمالة مبكرة وتجنيد
ّ
 .6افتتاح عدد من الروضات لتحضير األطفال وتهيئتهم ملرحلة التعليم األساسي.
 .7ت $$قدي $$م دورات خ $$اص $$ة ل $$لياف $$عني م $$ن ل $$غات وم $$علوم $$ات $$ية وب $$رام $$ج دع $$م ن $$فسي ت $$خص ه $$ذه امل $$رح $$لة
الحرجة من عمر املراهق.
وك$ان "تج ّ$مع ف$رح" ق$د ن$جح ف$ي وق$ت س$اب$ق ف$ي ت$نفيذ ع$دد م$ن امل$شاري$ع وف$ق الخ$طة ال$تي أعّ $ده$ا ن$اش$طو
التج ّ$مع ،وم$نها" :مش$روع ح$ماي$ة ال$طفل أو امل$ساح$ات ال$صدي$قة ل$لطفل" امل$ؤ ّل$ف م$ن ث$مان$ية ج$لسات .واح$دة
ك $$ل أس $$بوع؛ وي $$قسم امل $$رش $$دي $$ن إل $$ى مج $$موع $$ات ت $$تأل $$ف م $$ن ث $$الث $$ة أو أرب $$عة م $$رش $$دي $$ن ،وك $ّ $ل مج $$موع $$ة
ل $$دي $$ها  15ط $$فل ،وت $$كون األع $$مار م $$ن  5س $$نني ح $$تى  12س $$نة ،ح $$يث ل ّ $
$كل ج $$لسة ع $$نوان $$ها وه $$دف $$ها ،ول $$علّ
أه $$مها ت $$لك ال $$تي ت $$ع ّلم األط $$فال ك $$يفية ال $$تعام $$ل م $$ع ال $$قذائ $$ف واألل $$غام وأن $$واع $$ها وك $$يفية ت $$فادي $$ها وال $$تعام $$ل
معها ،وكيفية اعتماد الطفل على نفسه في ّ
حل مشاكله عبر التعاون مع اآلخرين.
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وي$بقى ال$قول ،ب$أ ّن "ف$رح"" :تح$لم ب$رس$م ال$فرح وال$بسمة ع$لى وج$وه أط$فال س$وري$ا وإن$قاذه$م م$ن ص$دم$ات$هم
ال$نفسية وإرج$اع$هم إل$ى ط$فول$تهم ،س$اع$ية إل$ى تّ $وس$يع ع$ملها ف$ي ج$ميع امل$ناط$ق املح ّ$ررة م$ن س$وري$ا ل$زي$ارة
ك ّ$ل ط$فل س$وري ،ألنّ$ها ت$ؤم$ن ب$أ ّن "أط$فال$نا ه$م ج$يل املس$تقبل ال$ذي س$يبني س$وري$ا الج$دي$دة ال$دي$موق$راط$ية
التطرف" بحسب قول السيد حسني النادر ملدن في الثورة.
بعيدا ً عن
ّ
منظمة أضواء سورية
"أض$واء س$وري$ة" :م$نظمة إن$سان$ية غ$ير رب$حية مس$تق ّلة ،ت$ق ّدم خ$دم$ات$ها ال$تعليمية واإلغ$اث$ية وال$تنموي$ة وال$دع$م
ال$$نفسي ل$$كاف$$ة أط$$ياف امل$$جتمع ب$$غض ال$$نظر ع$$ن ال$$عرق أو ال$$قوم$$ية أو األث$$نية أو ال$$دي$$ن أو ال$$لغة .وت$$ضم
نحو ) (٣٩فرد ،إداريني ومدرسني ،وميدانيني ،جميعهم يعمل بشكل تطوعي.24
وبحس $$ب ال $$سيد "ع $$واد ال $$بردان" ،25ف $$إ ّن م $$نظمة "أض $$واء س $$وري $$ة" ت $$رك $$ز ج $$هوده $$ا ب $$شكل أس $$اس $$ي ع $$لى
ال$$ $عملية ال$$ $تعليمية تح$$ $دي$$ $دا ً ف$$ $ي امل$$ $ناط$$ $ق ال$$ $تي ت$$ $سيطر ع$$ $ليها ق$$ $وى امل$$ $عارض$$ $ة ال$$ $سوري$$ $ة ،وت$$ $شمل ف$$ $ي
مشاريعها األوالد السوريني من عمر الخمسة أعوام وحتى عمر الستة عشر عاما ً.
وب $$النس $$بة ل $$لتالم $$يذ ب $$عمر س $$بعة أع $$وام وم $$ا ف $$وق ،ي $$ت ّم ت $$قدي $$م دورات ت $$قوي $$ة ل $$لطالب ب $$امل $$واد ال $$تال $$ية )ال $$لغة
ال $$عرب $$ية واالن $$كليزي $$ة وال $$فرن $$سية ،ال $$ري $$اض $$يات ،ال $$علوم ال $$عام $$ة ،وم $$بادئ ح $$قوق اإلن $$سان وات $$فاق $$ية ح $$قوق
ال$طفل( .ك$ما ي$تم ت$نفيذ ال$عدي$د م$ن األنش$طة ال$ترف$يهية وال$ري$اض$ية )ك$رة ال$قدم ،وك$رة الس$لة ،وف$ن ال$دف$اع ع$ن
ال$نفس ،وال$رس$م وال$غناء وال$تمثيل (..ووص$ل ع$دد

ﻣﻨﻈﻤﺔ أﺿﻮاء ﺳﻮرﻳﺔ:

ال $$تالم $$يذ املس $$تفيدي $$ن م $$ن ه $$ذه امل $$شاري $$ع ن $$حو
 300تلميذ.
ب $$ $اإلض $$ $اف $$ $ة إل $$ $ى ال $$ $نشاط $$ $ات ال $$ $تعليمية ،ته $$ $تم
م $$ $نظمة "أض $$ $واء س $$ $وري $$ $ة" ب $$ $مشاري $$ $ع ال $$ $دع $$ $م

ﺗﻘﺪم
ﻣﻨﻈﻤﺔ إﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﻏﻴﺮ رﺑﺤﻴﺔ ﻣﺴﺘﻘ ّﻠﺔ،
ّ
ﺧﺪﻣﺎﺗﻬﺎ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ واﻹﻏﺎﺛﻴﺔ واﻟﺘﻨﻤﻮﻳﺔ
واﻟﺪﻋﻢ اﻟﻨﻔﺴﻲ.

ال $$نفسي ،ال $$ذي ت $$ق ّدم $$ه ل $$ألط $$فال ال $$ذي $$ن ت $$تراوح
أع $$ $ماره $$ $م ب $$ $ني  4وح $$ $تى  14س $$ $نة ،م $$ $ن خ $$ $الل
$ختصني خ$ضعوا ل$لعدي$د م$ن ال$دورات
مش$رف$ني م ّ
ال $$ $ $تدري $$ $ $بية ب $$ $ $ال $$ $ $تعاون م $$ $ $ع م $$ $ $نظمة "ح $$ $ $راس

39

أﻋﻀﺎء اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ

ﺗﺸﻤﻞ ﻣﺸﺎرﻳﻌﻬﺎ اﻷوﻻد اﻟﺴﻮرﻳﻴﻦ ﻣﻦ
ﻋﻤﺮ ١٤-٤ﻋﺎﻣ ًﺎ.

 -24ﻋﻧوان ﻣﻧظﻣﺔ "أﺿواء ﺳورﯾﺔ" ﻋﻠﻰ اﻟﻔﯾﺳﺑوكh"ps://www.facebook.com/Syrian.Lights.Organizaeon/?ref=ts&fref=ts :
 -25ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﺣﺻل ﻋﻠﯾﮭﺎ ﻓرﯾق اﻟﻌﻣل اﻟﻣﯾداﻧﻲ ﻣن اﻟﺳﯾد ﻋواد ﻣﺣﻣد اﻟﺑردان ﻣدﯾر ﻣﻧظﻣﺔ "أﺿواء ﺳورﯾﺔ" ،ﺑﺗﺎرﯾﺦ :آب .2016
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ال$$طفول$$ة" .وي$$تم ت$$نفيذ مج$$موع$$ة م$$ن ال$$برن$$ام$$ج وم$$نها :ب$$رن$$ام$$ج امل$$كان اآلم$$ن وال$$صدي$$ق ،وب$$رن$$ام$$ج أن$$ا أت$$ع ّلم،
وبرنامج أساليب البقاء الخاص باليافعني.
ي$ت ّم ت$نفيذ ه$ذه امل$شاري$ع م$ن خ$الل ت$شكيل ث$مان$ية مج$موع$ات ،ك ّ$ل مج$موع$ة ت$تك ّون م$ن خ$مسة عش$ر ط$فالً
كح$د أق$صى ،م$دة ال$دورة ) ٨ج$لسات( تس$تمر مل$دة شه$ري$ن ،ويش$رف ع$ليها )م$رش$د وم$رش$دة( م$ن أع$ضاء
امل $$نظمة .ي $$ت ّم تخ $$ري $$ج ) (١٢٠ط $$فل م $$ع ن $$هاي $$ة ال $$دورة ،وت ّ $وزع اله $$داي $$ا واألل $$عاب ب $$حضور أول $$ياء أم $$وره $$م.
ووصل عدد األطفال املستفيدين ضمن املركز الدائم إلى ٩٢٠ :طفل.
ب$$اإلض$$اف$$ة إل$$ى ال$$نشاط$$ات امل$$تع ّلقة ب$$ال$$تعليم وال$$طفول$$ة ،تنش$$ط م$$نظمة "أض$$واء س$$وري$$ة" ف$$ي م$$جال "امل$$رأة"
ح $$يث ت ّ $م ت $$خصيص م $$كتبا ً ل $$اله $$تمام ب $$شؤون ال $$نساء ،ون $$فذ م $$كتب امل $$رأة ال $$عدي $$د م $$ن ال $$دورات ف $$ي ك $$اف $$ة
امل $$جاالت )دورات ف $$ي امل $$جال ال $$قان $$ون $$ي بش $$رح ال $$قان $$ون ال $$سوري ف $$ي ح $$ماي $$ة امل $$رأة وت $$كري $$س دوره $$ا ف $$ي
امل $$جتمع ،ب $$ال $$تعاون م $$ع تج $$مع "ش $$ري $$كات" ل $$تمكني مل $$رأة ،ودورات م $$حو أم $$ية ،ودورات ف $$ي ت $$مكني امل $$رأة
اق$$تصادي $ا ً داخ$$ل م$$نزل$$ها وخ$$ارج$$ه ،وك$$يفية دم$$جها ف$$ي ال$$سوق املح$$لي ل$$تكون أك$$ثر ف$$عال$$ية ك$$فرد م$$نتج ف$$ي
امل$جتمع( .وبحس$ب ال$سيد "ع$واد"" :ي$عمل م$كتب امل$رأة ع$لى دع$وة أول$ياء أم$ور ال$طالب ض$من ل$قاءات دوري$ة
ش$به شه$ري$ة مل$ناق$شة ش$ؤون أط$فال$هم واط$الع$هم ع$لى م$شاك$لهم وال$تعاون ف$ي س$بيل حّ $لها ،وت$قري$ب وج$هات
النظر بني األهل واألطفال بهدف الوصول إلى أسر متعاونة مترابطة".
ب $$اإلض $$اف $$ة إل $$ى م $$ا ت $$ق ّدم م $$ن ن $$شاط $$ات ،ت $$قوم ب $$ها م $$نظمة "أض $$واء س $$وري $$ة" ف $$إن ال $$قائ $$مني ع $$ليها ي $$سعون
ب$شكل م$تواص$ل إل$ى ت$وس$يع دائ$رة اه$تمام$ات$هم ون$شاط$ات م$نظمتهم ،ل$تطال االه$تمام ب$امل$شاري$ع ال$تنموي$ة
وم$$شاري$$ع ته$$تم ب$$ال$$شأن ال$$صحي ل$$لمواط$$نني وغ$$يره$$ا م$$ن ال$$نشاط$$ات ،وت$$سعى امل$$نظمة إل$$ى ب$$ناء ش$$راك$$ات
وت $$نسيق ال $$جهود م $$ع ال $$عدي $$د م $$ن ال $$جهات وامل $$نظمات ف $$ي س $$بيل ت $$نفيذ م $$شاري $$ع ت $$نموي $$ة وت $$عليمية تخ $$دم
امل$$جتمع ال$$سوري ،وت$$تيح ف$$رص ع$$مل أك$$ثر وت$$رس$$يخ م$$فهوم م$$بادئ ح$$قوق االن$$سان وال$$عمل ب$$ها ب$$ني أف$$راد
امل $$جتمع ،وم $$شارك $$تها م $$ع م $$نظمات وم $$ؤس $$سات وم $$جال $$س وتج $ّ $معات مح $$لية ل $$لوص $$ول إل $$ى م $$جتمع م $$دن $$ي
يسوده القانون والعدل والديمقراطية ،بحسب ما جاء في وثائق املنظمة.
الهيئة العامة للدفاع املدني
ف$ي ن$هاي$ة ع$ام  ،2012ب$دأت مج$موع$ة م$ن ال$ناش$طني ب$ال$تفكير ب$تأس$يس "ه$يئة ع$ام$ة ل$لدف$اع امل$دن$ي" ،وذل$ك
بس $$بب االح $$تياج $$ات امل $$تزاي $$دة ل $$سكان امل $$نطقة م $$ن امل $$دن $$يني ،خ $$صوص$ $ا ً ب $$عد ان $$سحاب ق $$وات األس $$د م $$ن
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ال $$عدي $$د م $$ن أح $$ياء م $$دي $$نة درع $$ا ال $$بلد .وف $$ي ت $$اري $$خ ن $$يسان ع $$ام  ،2013ت ّ $م إط $$الق "ال $$هيئة ال $$عام $$ة ل $$لدف $$اع
املدني في مدينة درعا" ،واقتصر عملها في تلك األثناء داخل أحياء املدينة.26
ت$ر ّ$ك$ز ع$مل ال$هيئة ال$عام$ة ل$لدف$اع امل$دن$ي ف$ي ب$داي$ة األم$ر ع$لى إس$عاف الج$رح$ى ،وت$أم$ني ال$عالج األ ّول$ي ل$هم،
وتّ $وس$ع ع$مل ال$هيئة الح$قا ً ل$يشمل خ$دم$ات ت$نظيف األح$ياء وج$مع ال$قمام$ة م$ن امل$كبّات ال$عشوائ$ية والتخّ $لص
م$$نها ،وم$$ع ال$$وق$$ت ازداد ال$$عمل ال$$تط ّوع$$ي ت$$نظيما ً،وب$$ات ي$$قدم خ ّ $دم$$ات ص$$يان$$ة ش$$بكة الكه$$رب$$اء وامل$$اء م$$ن
خالل متط ّوعني وفنيني مختصني.
وخ$$الل ف$$ترة ق$$صيرة ،ت$$مكنت ه$$يئة ال$$دف$$اع امل$$دن$$ي م$$ن ت$$وس$$يع ن$$شاط$$ات$$ها ،وأص$$بحت تنش$$ط ف$$ي ن$$حو 25
ب$لدة وق$ري$ة ف$ي م$حاف$ظة درع$ا ع$موم$ا ً .وت$مكنت ال$هيئة م$ن ب$ناء ص$الت ق$وي$ة م$ع امل$ؤس$سات املح$لية ف$ي ه$ذه
$سقت ج$هوده$ا م$ع ه$ذه
امل$ناط$ق ،ف$وط$دت ع$الق$ات$ها م$ع امل$جال$س املح$لية ،وم$ع م$نظمات امل$جتمع امل$دن$ي ،ون ّ
ال $$جهات .ك $$ما ب $$نت ع $$الق $$ات ط $$يبة م $$ع ت $$شكيالت ت $$اب $$عة ل $$لجيش الح $$ر ،واملج $$موع $$ات ال $$عسكري $$ة امل $$عتدل $$ة،
واكتس$$بت ال$$هيئة ش$$رع$$يتها واح$$ترام$$ها م$$ن ق$$بل ج$$ميع ه$$ذه األط$$راف بس$$بب ن$$زاه$$ة ال$$عام$$لني ف$$يها ،وط$$بيعة
عملهم والخدمات التي ق ّدموها لسكان املنطقة.
ت$$ $فتقد ه$$ $يئة ال$$ $دف$$ $اع امل$$ $دن$$ $ي ف$$ $ي درع$$ $ا إل$$ $ى
ال$دع$م امل$ال$ي وال$لوجس$تي املس$تقر ،وت$عتمد ف$ي

اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺪﻓﺎع اﳌﺪﻲﻧ:

ت $$ $أم $$ $ني اح $$ $تياج $$ $ات $$ $ها ع $$ $لى الش $$ $راك $$ $ات ال $$ $تي
ت $$قيمها م $$ع م $$نظمات امل $$جتمع امل $$دن $$ي املح $$لية
وال $$دول $$ية ،ورغ $$م ذل $$ك ت $$عان $$ي ال $$هيئة م $$ن ن $$قص
ش$$دي$$د ف$$ي ال$$تموي$$ل ،وم$$ن أك$$ثر ال$$عقبات ال$$تي
ت$$واج$$هها ،ك$$ان ق$$دم اآلل$$يات ال$$تي تس$$تخدم$$ها،
ونقص قطع الغيار والصيانة الالزمة لها.

Apr

2013

ﺗﻢ إﻃﻼق اﻟﻬﻴﺌﺔ
ﻓﻲ ﻧﻴﺴﺎن ٢٠١٣

إﺳﻌﺎف اﻟﺠﺮﺣﻰ وﺗﺄﻣﻴﻦ اﻟﻌﻼج اﻷوﻟﻲ.
ﺗﻨﻈﻴﻒ اﻷﺣﻴﺎء ،وﺻﻴﺎﻧﺔ ﺷﺒﻜﺔ اﻟﻜﻬﺮﺑﺎء
واﻟﻤﺎء.

فريق إصرار التطوعي
ب $$عيدا ً ع $$ن امل $$نظمات ال $$رس $$مية ،وب $$عيدا ً ع $$ن ال $$قوى وال $$تحال $$فات ال $$سياس $$ية ال $$سائ $$دة ،ول $$د ف $$ري $$ق "إص $$رار"
ك$$نتيجة ل$$رغ$$بة مج$$موع$$ة م$$ن الش$$بان ف$$ي ري$$ف م$$حاف$$ظة درع$$ا ج$$نوب ال$$بالد ف$$ي ت$$قدي$$م ي ّ $د ال$$عون ل$$ألط$$فال
السوريني ،وتحديدا ً أولئك املتواجدين في مخيمات اللجوء في محافظة درعا.
 -26ﻟﻼطﻼع ﻋﻠﻰ ﻧﺷﺎطﺎت اﻟﮭﯾﺋﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠدﻓﺎع اﻟﻣدﻧﻲ ،راﺟﻊ ﺻﻔﺣﺔ اﻟﮭﯾﺋﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻔﯾﺳﺑوك ﻋﻠﻰ اﻟراﺑط اﻟﺗﺎﻟﻲh"ps://m.facebook.com/ :
/scsyrain
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$أس $$س ف $$ري $$ق "إص $$رار" ف $$ي ب $$داي $$ة ع $$ام
وبحس $$ب ب $$الل ال $$غمرة ،27أح $$د امل $$ؤس $$سيني ف $$ي ال $$فري $$ق ،ي $$قول :ت $ $ّ $
 2016ن $$تيجة وج $$ود امل $$خيّمات وبس $$بب إدراك $$نا إل $$ى ح $$اج $$ة األط $$فال ل $$لدع $$م ال $$نفسي ،بس $$بب م $$ا خ ّ $لفته
أوض$$اع الح$$رب ال$$تي تشه$$ده$$ا امل$$حاف$$ظة ،وم$$ا ت$$رك$$ته م$$ن آث$$ار س$$لبية ع$$لى ح$$يات$$هم" .وأت$$ى اخ$$تيار اس$$م
ال$فري$ق ب$شكل دي$موق$راط$ي ،ح$يث ش$ارك ج$ميع أف$راد ال$فري$ق امل$ؤل$ف م$ن ت$سعة ش$بان وخ$مسة ف$تيات ع$لى
اختيار االسم "إصرار".
$ضررا ً ف$$ي ظ$$روف
وبحس$$ب ال$$عدي$$د م$$ن ال$$تقاري$$ر اإلن$$سان$$ية ،غ$$ال$$با ً م$$ا ي$$كون األط$$فال ه$$م أك$$ثر ال$$ضحاي$$ا تّ $
الح$$رب ،ح$$يث ال ي$$قف األم$$ر ع$$ند األض$$رار الجس$$دي$$ة ال$$تي ت$$لحق ب$$هم ،ب$$ل ت$$تع ّداه$$ا إل$$ى أض$$رار ن$$فسية ال
تّ $
$قل أه $$مية ع $$ن األض $$رار الجس $$دي $$ة ،وه $$ي آث $$ار ت $$بقى م $$راف $$قة ل $$هم ط $$يلة س $$نوات ح $$يات $$هم .م $$ن أج $$ل ه $$ذا،
س$عت العش$رات م$ن امل$نظمات اإلن$سان$ية امل$دن$ية وال$دول$ية م$ن أج$ل ت$قدي$م ي$د ال$عون ل$لضحاي$ا ال$ذي$ن ال ح$ول
لهم وال ق ّوة.
وب$$النس$$بة ل$$فري$$ق "إص$$رار" ،ف$$إ ّن اله$$دف األول ال$$ذي ح $فّز أف$$راد ال$$فري$$ق م$$ن أج$$ل ال$$عمل ال$$تطوع$$ي ال$$ذي
ان$بروا ل$لقيام ب$ه ك$ان رغ$بتهم ف$ي "زرع االب$تسام$ة ع$لى وج$وه األط$فال ،وإب$عاده$م ق$در اإلم$كان ع$ن أج$واء
الحرب العنيفة التي تدور في محيطهم" ،بحسب أحد أعضاء الفريق.
أي ج$$هة
أي ت$$موي$$ل م$$ن ّ
ي$$عمل ف$$ري$$ق "إص$$رار" ض$$من إم$$كان$$يات ج ّ $د م$$تواض$$عة ،ح$$يث أن$$ه ال ي$$حصل ع$$لى ّ
$سهم اإلن $$سان $$ي ف $$ي ض $$رورة ع $$مل ش $$يء م $$ا ف $$ي ظ $$ل ه $$ذه الح $$رب ال $$لدود،
ك $$ان $$ت ،ي $$دف $$عهم إل $$ى ال $$عمل ح ّ $
وبحس $$ $ب ال $$ $ناش $$ $ط ب $$ $الل" :األنش $$ $طة ال $$ $تي ن $$ $قوم ب $$ $ها ب $$ $سيطة ج $$ $داً ،ح $$ $يث ن $$ $قوم ب $$ $تقسيم األط $$ $فال إل $$ $ى
مج$$موع$$ات ،ك$ّ $ل مج$$موع$$ة ت$$بدأ ب$$لعبة م$$عينة ،وم$$ن ث$$م ن$$ق ّدم ج$$لسة ت$$وع$$ية ل$$ألط$$فال وم$$ن ب$$عده$$ا ن$$قوم ب$$عرض
ف$يلم ك$رت$ون ل ّ
$كل األط$فال ،وب$نهاي$ة ال$نشاط نج$مع
األطفال ونغنّي أغنية معا ً".

ﻓﺮﻳﻖ إﴏار اﻟﺘﻄﻮﻋﻲ:

وح $$ول امل $$هارات ال $$تي ي $$متلكها أع $$ضاء ال $$فري $$ق،
وال$خبرات ال$تي ي$مكن أن ت$ؤه$لهم ل$لعب م$ثل ه$ذا
$حساس ،ي$$ $قول ب$$ $الل" :ك $ $نّا ن$$ $عمل ف$$ $ي
ال$$ $دور الّ $ $
ال$$ $دع$$ $م ال$$ $نفسي ال$$ $تاب$$ $ع مل$$ $نظمة غ$$ $صن زي$$ $تون،
ض $$من ب $$لدات وق $$رى م $$حاف $$ظة درع $$ا ،وخ $$ضعنا
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ﻳﺪ اﻟﻌﻮن ﻟﻸﻃﻔﺎل اﻟﺴﻮرﻳﻴﻦ،
ﺗﻘﺪﻳﻢ ّ
وﺗﺤﺪﻳﺪ ًا أوﻟﺌﻚ اﻟﻤﺘﻮاﺟﺪﻳﻦ ﻓﻲ
ﻣﺨﻴﻤﺎت اﻟﻠﺠﻮء ﻓﻲ ﻣﺤﺎﻓﻈﺔ درﻋﺎ.

 -27اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻓﻲ ھذه اﻟﻔﻘرة ﺣﺻل ﻋﻠﯾﮭﺎ اﻟﺑﺎﺣث ﻣن ﻟﻘﺎء أﺟراه ﻣﻊ اﻟﻧﺎﺷط ﻓﻲ ﻓرﯾق "إﺻرار" ﺑﻼل اﻟﻐﻣرة.
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ل $$لعدي $$د م $$ن ال $$دورات ال $$تدري $$بية ،ف $$يما ب $$عد ق $ّ $ررن $$ا أن ن $$شكل ف $$ري $$قا ً خ $$اص$ $ا ً ب $$نا ،ون $$عمل لخ $$دم $$ة أط $$فال
امل$$خيمات" .به$$ذا امل$$عنى أغ$$لب أع$$ضاء ال$$فري$$ق ل$$دي$$ه خ$$برة ف$$ي ه$$ذا امل$$جال ،وذل$$ك ألنّ$$هم ج$$ميعهم ع$$لى وج$$ه
ال$تقري$ب ع$مل ف$ي وق$ت س$اب$ق م$ع األط$فال ض$من ب$رن$ام$ج ال$دع$م ال$نفسي ،وخ$ضع ل$لدورات ال$تدري$بية ف$ي
هذا املجال.
منظمة غصن زيتون
$صة م$$نظمة "غ$$صن زي$$تون" ،ع$$ندم$$ا اج$$تمع ث$$الث$$ة م$$ن ال$$ناش$$طني ف$$ي أح$$د م$$قاه$$ي درع$$ا ل$$يختاروا
ب$$دأت قّ $
اس$ما ً ملج$موع$تهم ال$تي ق ّ$رروا ت$شكيلها ل$تكون إط$ارا ً يج$مع ن$شاط$ات$هم وي$قون$نها ،ك$ان$ت ع$ني أح$ده$م ت$رص$د
وت$تأم$ل رك$وة ال$قهوة ،م$دق$قة ف$ي ال$رس$م امل$وج$ود ع$ليها ،ل$يصرخ ف$جأة "غ$صن زي$تون" .ض$حك الش$باب ول$م
ي$تر ّددوا لح$ظة واح$دة ،وك$أ ّن رك$وة ال$قهوة أض$حت ف$ان$وس$هم السح$ري ال$ذي ل$بّى م$ا ي$بحثون ع$نه ،ف$للزي$تون
دالل$$ته ورم$$زي$$ته ع$$ند ال$$سوري$$ني وث$$ورت$$هم ع$$ام$$ة ،خ$$اص$$ة ف$$ي ب$$داي$$تها األول$$ى ح$$يث زرع ال$$ناش$$طون غ$$راس
زيتون ،وق ّدموا أغصانا وورودا للجيش السوري كي ال يطلق النار عليهم.28
$أسس$ت ل$لعودة إل$ى "ج$وه$ر ال$عمل امل$دن$ي ال$سوري ،ال$ذي يج$مع الج$ميع" ف$إ ّن االس$م ج$اء
وك$ون املج$موع$ة ت ّ
$ضمخة ب$$ال$$دم والتج$$رب$$ة ،ف$$أح$$د أص$$دق$$ائ$$هم
م$$طاب$$قا ً ظ$$اه$$را ً وب$$اط$$نا ً مل$$ا ي$$ري$$دون ،خ$$اص$$ة أن ع$$ودت$$هم ه$$ذه مّ $
$ؤس$سا للح$راك امل$دن$ي والس$لمي ) م$ظاه$رات ،إغ$اث$ة (..ف$ي لح$ظة
)إي$اد ال$حاج ع$لي( ال$ذي ك$ان س$لمياً ،وم ّ$ $
م $$ا ان $$زاح ن $$حو ال $$عمل ال $$عسكري ،وان $$تمى لـ “ال $$جيش الح $$ر” وتس ّ $لح ،ليس $$تشهد الح $$قا .األم $$ر ال $$ذي دف $$ع
ال$فري$ق امل$ك ّون م$ن ث$الث$ة أف$راد ألن ي$فكروا ب$أ ّن "الش$باب ذه$بت ب$مناخ$ات ع$سكري$ة ،ل$م ت$ق ّدم ك$ثيرا ل$لثورة،
$أس$سنا "غ$صن
$قررن$ا أن ن$عمل ب$طري$قة ث$ان$ية أش$ياء ن$حن ن$حبّها ،ون$نجح ب$ها ،ك$ما ك$نّا ف$ي ب$داي$ة ال$ثورة ،ف ّ$ $
ف ّ
زي $$تون" ف $$ي ب $$داي $$ة الشه $$ر ال $$عاش $$ر م $$ن ع $$ام  2012ﺑﺤﺴـﺐ "أوس" أﺣـﺪ ﻣـﺆﺳﺴـﻲ اﻟـﻤﻨﻈﻤﺔ ،ل $$حكاي $$ة م $$ا
انحكت.29
اف$تتح ال$ناش$طون ال$ثالث$ة ن$شاط$ات$هم بح$ملة "غ$رف$تي ص$في" ال$تي ت$عاق$دت م$ع ث$الث$ة م$درس$ني ع$لى إع$طاء
ال$$طالب ال$$ذي$$ن ان$$قطعوا ع$$ن امل$$دارس ن$$تيجة ال$$قصف وامل$$عارك ف$$ي ب$$يوت$$هم ،ك$$ي ال ي$$بقوا ب$$ال ت$$عليم .إال أنّ
األوض$$اع ال$$صعبة ح$$ال$$ت دون ق$$درت$$هم ع$$لى االل$$تزام به$$ذا األم$$ر ك$$ثيرا ً ف$$ي ال$$بداي$$ة ،ف$$امل$$درس األول اع$$تقل
وال$$ثان$$ي أص$$يب ب$$قذي$$فة وال$$ثال$$ث ت$$زوج ،األم$$ر ال$$ذي ج$$عل ح$$ملتهم مج$$رد تج$$رب$$ة اس$$تفادوا م$$نها الح$$قا ً ف$$ي
 -28ﻟﻣزﯾد ﻣن اﻟﺗﻔﺎﺻﯾل ،راﺟﻊ ﻣوﻗﻊ ﻣﻧظﻣﺔ ﻏﺻن زﯾﺗون ﻋﻠﻰ اﻟوﯾب ﻋﻠﻰ اﻟراﺑط اﻟﺗﺎﻟﻲ ،/h"p://obranch.org :وﺻﻔﺣﺔ اﻟﻣﻧظﻣﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻔﯾﺳﺑوك:
h"p://cu".us/c23b
" -29أوس" اﺳم ﻣﺳﺗﻌﺎر ،وھو ﻧﺎﺷط ﻣن ﻣدﯾﻧﺔ درﻋﺎ ﻛﺎن ﯾدرس ﻓﻲ ﻛﻠﯾﺔ طب اﻷﺳﻧﺎن ﻗﺑل أن ﺗطرده إدارة اﻟﺟﺎﻣﻌﺔ ﻋﻠﻰ ﺧﻠﻔﯾﺔ ﻣﺷﺎرﻛﺗﮫ ﻓﻲ اﻟﻣظﺎھرات.
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ال $$تنظيم ،خ $$اص $$ة أ ّن "امل $$عتقل ع $$اد وامل $$صاب ع $$اد ف $$ي ح $$ني أن ال $$ذي ت $$ز ّوج ل $$م ي $$عد ب $$عد" ي $$قول "أوس"
ضاحكا ً.
اج$$تمع ال$$فري$$ق م$$رة أخ$$رى ف$$ي الشه$$ر ال$$ثام$$ن م$$ن ع$$ام  2013وس$$ط أج$$واء م$$تشائ$$مة ف$$رض$$تها األوض$$اع
$يقرروا ف$ي ال$نهاي$ة ال$بدء م$ن ج$دي$د ،إذ ال خ$يار
ال$سيئة وال$تفكير بج$دوى ه$ذا ال$عمل وس$ط ك$ل م$ا ي$حصل ،ل ّ
ل$$دي$$هم" ،ق$$لنا رح ن$$ضرب ه$$ال$$طينة ب$$ال$$حيط ،وب$$دن$$ا نش$$تغل .ج$$معنا عش$$رة آالف ل$$يرة ،وع$$ملنا ح$$ملة "ن$$حنا
ب$دن$ا ن$عيش" .وه$ي ح$ملة ت$ؤك$د ع$لى ح$ق ال$طفل ب$ال$حياة ،ك$أبس$ط ح$ق م$ن ح$قوق$ه" ،ل$تنطلق ب$عده$ا ح$مالت$هم
واح$دة ت$لو األخ$رى ،وكّ $لما ت$مكنوا م$ن ج$مع م$بلغ أق$ام$وا ح$ملة ،م$ثل ح$ملة "ج$اي ع$لى ب$ال$ي إل$عب وارس$م"
ال$$تي ش$$ملت إق$$ام$$ة ح$$صص رس$$م ل$$ألط$$فال وم$$ساب$$قة ت ّ $وج$$ت ب$$إق$$ام$$ة م$$عرض ل$$ألط$$فال ف$$ي ال$$داخ$$ل ،ح$$يث
ت ّ $وزع$$ت امل$$عارض ع$$لى م$$ناط$$ق :درع$$ا ،ال$$تل ،ال$$زب$$دان$$ي وغ$$يره$$ا .وح$$ملة "أم$$ل ج$$دي$$د ب$$ضحكة ع$$يد" ال$$تي
ت$ضمنت إق$ام$ة ح$فالت ل$ألط$فال ف$ي أول أي$ام ال$عيد ف$ي درع$ا ال$بلد ) 350ط$فل( وال$زب$دان$ي ) 150ط$فل(
وال$تل )  100ط$فل( ،ش$ملت رس$م ع$لى وج$وه األط$فال ول$عب ورس$م وق$راءة ق$صص .امل$لفت ه$نا ل$يس ف$رح$ة
األط$فال ون$سيان$هم م$ا ي$حصل ح$ول$هم ،ب$ل ف$رح األه$ال$ي ال$ذي$ن رأوا أب$نائ$هم ي$رس$مون وي$بدع$ون وي$فرح$ون،
ح$يث ق$ال$وا "م$نذ زم$ن ل$م ن$رى ال$فرح ف$ي ع$يون أط$فال$نا" ،م$طال$بني ب$حفلة أخ$رى ،إال أ ّن ال$فري$ق ل$م ي$تمكن
بسبب عدم وجود موازنة.
ف$$ي ك$$ان$$ون األول  2013ح$$صلت ن$$قلة ن$$وع$$ية ف$$ي ع$$مل ال$$فري$$ق ،إذ كّ $لف "أن$$س" أص$$دق$$اءه ف$$ي ب$$يروت ب$$أن
يج $$معوا م $$بلغ عش $$رة دوالر م $$ن ك $$ل م $$تبرع ،ليج $$مع م $$بلغ ت $$مكنوا م $$ن خ $$الل $$ه م $$ن وض $$ع أس $$س أ ّول مش $$روع
م$$تكام$$ل ل$$هم ،أال وه$$و "دار غ$$صن ال$$زي$$تون ل$$لتعليم" وال$$ذي ض ّ $م "روض$$ة وم$$درس$$ة اب$$تدائ$$ية ون$$ادي أط$$فال،
وه$ي ال$يوم أح$سن م$ن امل$دارس ال$حكوم$ية ح$تى ق$بل األح$داث ،إذ ت$ض ّم األول$ى  350ط$ال$ب ،وال$ثان$ية 250
وال$ثال$ثة  350أي م$ا ي$قارب  950ط$فل" ل$يتبع ه$ذا الجه$د ب$تأس$يس مج$لة "ق$وس ق$زح" ال$خاص$ة ب$األط$فال،
وال$$تي ي ّ $وزع م$$نها ال$$فري$$ق  1500ن$$سخة م$$جان$$ية ك$$ل شه$$ر .وه$$م ي$$سعون ال$$يوم ب$$كام$$ل جه$$ده$$م ل$$تأس$$يس
"دار ال$$زي$$تون ل$$ذوي االح$$تياج$$ات ال$$خاص$$ة" ح$$يث رص$$د ال$$فري$$ق ح$$وال$$ي  250م$$نهم ،وال زال ال$$بحث ج$$ار
عن آخرين لتأمينهم في مدرسة ،علما ً أنّه يتم تأمني بعض االحتياجات لهم اليوم.
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ت $$رك $$يز النش $$طاء ع $$ملهم ع $$لى ال $$طفول $$ة وال $$تعليم ،ل $$م ي $$منعهم م $$ن االه $$تمام ب $$أش $$ياء أخ $$رى ،ف $$حني رؤوا أنّ
$تعرض إلب $$ادة س $$واء ب $$فعل امل $$عارك وال $$قصف أو ب $$فعل ق $$طع ال $$ناس ل $$ها ت $$حت إل $$حاح ال $$حاج $$ة،
األش $$جار ت ّ $
$ضمنت غ $$رس أش $$جار ال $$كينا وال $$زي $$تون" ،ف $$هي ال ت $$حتاج م $$بال $$غ
أط $$لقوا ح $$ملة "غ $$راس املس $$تقبل" ال $$تي ت ّ $
ك $$بيرة ،وت $$ع ّلم األط $$فال واأله $$ال $$ي ال $$زراع $$ة ،وه $$ي ن $$شاط ح $$لو وج $$ميل ون $$وع م $$ن أن $$واع ال $$ثقاف $$ة" بحس $$ب
$ضمنت ت $$أم $$ني ح $$رام $$ات وأل $$بسة
"أوس" ،إض $$اف $$ة إل $$ى ق $$يام $$هم بح $$ملة "ال ت $$نسون $$ا الش $$توي $$ة بلش $$ت" ال $$تي ت ّ $
ش$توي$ة وغ$يره$ا ل$عائ$الت ن$ازح$ة م$ن م$خيم ال$واف$دي$ن ف$ي ري$ف دم$شق إل$ى الح$دود ال$سوري$ة /األردن$ية ،ح$يث
منعتهم السلطات األردنية من الدخول كون أصولهم فلسطينية.
ع $$ملية ح $$ماي $$ة امل $$دارس واألط $$فال م $$ن ال $$قصف وامل $$عارك ه $$ي ال $$نقطة األص $$عب ل $$دى ال $$فري $$ق ،ح $$يث س $$عوا
ل$$تحصني امل$$دارس ق$$در اإلم$$كان ب$$ال$$تعاون م$$ع ه$$يئة ال$$دف$$اع امل$$دن$$ي ف$$ي درع$$ا ،ك$$ما ق$$ام$$وا ب$$ال$$تواص$$ل م$$ع
املس ّ $لحني ل$$عدم االق$$تراب م$$ن م$$ناط$$ق امل$$دارس وت$$عري$$ضها للخ$$طر ،وم$$ع ال$$ناش$$طني ك$$ي ي$$ت ّول$$وا أم$$ر ح$$ماي$$ة
ه$$ذه امل$$ناط$$ق وم$$نع دخ$$ول ال$$سيارات إل$$يها خ$$وف$ا ً م$$ن ال$$تفخيخ .ك$$ما ت$$مكنوا م$$ن ت$$أم$$ني ب$$اص ن$$قل ل$$لمدرس$$ة
األول$$ى ي$$قوم ب$$نقل ال$$طالب م$$ن ب$$يوت$$هم إل$$ى امل$$درس$$ة ك$$ي ي$$كون$$وا أق$ّ $ل ت$$عرض$ا ً للخ$$طر ال$$ذي ك$$ثيرا م$$ا دف$$عهم
للتفكير بإيقاف املدارس خوفا ً على األطفال.
ف$ري$ق "غ$صن ال$زي$تون" ي$قوم ب$أرش$فة ك$ام$ل ع$مله ،م$ن ت$سجيل ب$يان$ات ال$طالب إل$ى ع$الم$ات$هم ومس$توي$ات$هم،
إض$$اف$$ة إل$$ى ت$$وزي$$ع ج$$الء م$$درس$$ي ل$$لطالب ،ح$$تى إذا ت ّ $م االع$$تراف به$$ذه امل$$دارس الح ً $قا ي$$كون ك$ّ $ل ش$$يء
ج$$اه$$ز .وح$$تى ل$$و ل$$م ي$$تم األم$$ر ،ف$$إ ّن ال$$نظام ال$$تعليمي ف$$ي س$$وري$$ا ي$$سمح ل$$لمتقدم$$ني ل$$شهادت$$ي اإلع$$دادي
وال $$ثان $$وي أن ي $$تق ّدم $$وا م $$ن خ $$ارج امل $$دارس ،وع $$ليه ف $$إ ّن م $$همتهم ت $$رك $$ز ع $$لى إي $$صال ال $$طالب إل $$ى م $$رح $$لة
$درس $$ون امل $$نهاج
ي $$صبحون ف $$يها ق $$ادري $$ن ع $$لى ال $$تق ّدم له $$ذه االم $$تحان $$ات ل $$وح $$ده $$م ،وله $$ذا ه $$م ال زال $$وا ي ّ $
ال$رس$مي ل$لدول$ة ال$سوري$ة ،م$عتبري$ن أن$ه "م$نهاج ال$سوري$ني ال م$نهاج ال$نظام ،ه$و س$وري م$دن$ي ي$ؤم$ن ب$كل
س $$وري $$ا ،ب $$عد إج $$راء ب $$عض ال $$تعدي $$الت ال $$طفيفة ع $$ليه ،األم $$ر ال $$ذي ج $$عل م $$ن ع $$ملهم م $$ؤس $$سات $$ي رغ $$م ك $لّ
$تفرغ$ $ا ً م $$ن أص $$حاب ال $$شهادات
$درس$ $ا ً م ّ $
ال $$ظروف ال $$تي ي $$حيون ف $$ي ظّ $ $لها ،ف $$لدي $$هم ال $$يوم ح $$وال $$ي  45م ّ $
ال$$جام$$عية ،واألول$$وي$$ة مل$$ن ل$$دي$$ه خ$$برة س$$اب$$قة ،وي$$حصل ك$ّ $ل م$$نهم ع$$لى رات$$ب ي$$تراوح ب$$ني م$$ئة وم$$ئتي دوالر،
خ$ر ال$ناش$طون إط$الق م$دارس$هم ري$ثما ي$كون$وا ق$ادري$ن ع$لى ت$أم$ني ه$ذه ال$روات$ب ال$تي يُج$مع أغ$لبها
ح$يث أ ّ$
$تبرع$ات وم$نظمات امل$جتمع امل$دن$ي ،ألج$ل أن ي$كون ال$عمل م$نتظماً ،ألن تج$رب$تهم األول$ى عّ $لمتهم أنّ$ه
م$ن ال ّ
ل$يس امل$هم إط$الق ال$عمل ب$ل امل$حاف$ظة ع$لى اس$تمراري$ته ،ح$يث س$اع$ده$م ف$ي األم$ر وج$ود نس$بة ك$بيرة م$ن
أي ش$يء ل$بلده$م م$ن
ال$عاط$لني ع$ن ال$عمل م$ن ج$هة ،ونس$بة ك$بيرة م$ن امل$تط ّوع$ني ال$ذي$ن ي$ري$دون أن ي$قدم$وا ّ
جهة أخرى.
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$تعرض امل $$دارس ح $$تى ال $$يوم ل $$لمضاي $$قة م $$ن ال $$تيارات ال $$دي $$نية املتش ّ $ددة ،ف $$هي ق $$ليلة أس $$اس $ا ً ك $$ما أنّ
ل $$م ت ّ $
األه $$ال $$ي ال $$ذي $$ن ي $$ري $$دون أن ي $$تع ّلم أب $$ناءه $$م ي $$شكلون أك $$بر درع ح $$ماي $$ة ل $$هم ف $$ي وج $$ه الج $$ميع ،ح $$يث أنّ
$تطرف" .إال أ ّن ال$$صعوب$$ات ت$$أت$$يهم م$$ن م$$وق$$ع آخ$$ر،
"امل$$جتمع ف$$ي درع$$ا ال زال م$$دن$$يا ً أه$$ليا ً وب$$عيدا ً ع$$ن الّ $
ف$عدم ت$ساه$ل الس$لطات األردن$ية م$ع م$سأل$ة ع$بور ال$سوري$ني رس$مياً ،ت$جعل م$سأل$ة ت$أه$يل ال$كوادر وت$دري$بهم
ف$ي ال$خارج ض$عيفة ج$داً ،أل ّن ال$ذه$اب ن$حو دم$شق وم$ن ث$م ال$خارج أم$ر خ$طر ج$داً ،األم$ر ال$ذي يح$رم$هم
فرصة التدريب واملشاركة في ورشات عمل.
أي ش$يء آخ$ر ،ف$هو ق ّ$رر ال$عمل
أي م$سان$دة خ$ارج$ية أو ت$دخ$ل خ$ارج$ي أو ّ
"غ$صن زي$تون" ال ي$نتظر ال$يوم ّ
واالع$$تماد ع$$لى ال$$ذات ،س$$اع$$يا ً ألن ي$$كون ع$$مله ه$$ذا حج$$ر أس$$اس ل$$سوري$$ا ال$$تي ي$$ؤم$$ن ب$$ها ،وال$$تي ي$$نتظر
$ضرر
ت$ح ّققها ح$تى ي$أت$ي ي$وم "ن$كون ف$يه ع$م نش$تغل ب$ال$صوم$ال ،وب$كل م$نطقة ب$ال$عال$م ت$حتاج م$درس$ني أو ت ّ
أطفالها من الصراعات" بحسب تعبير مؤسسي منظمة غصن زيتون.
ل##وح##ات ف##رح

عش$رات ال$لوح$ات ال$فنية وامل$نسوج$ات ،زي$نت ص$ال$ة ت$اب$عة مل$رك$ز غ$صن زي$تون ال$ثقاف$ي ف$ي م$دي$نة داع$ل ،ق$ام
ب $$إن $$جازه $$ا مج $$موع $$ة م $$ن األط $$فال وال $$ياف $$عني ،وت $$راوح $$ت أع $$ماره $$م ب $$ني  12و 18س $$نة ،ك $$ما ص $ّ $رح "أي $$هم
الغريب" ،الناطق اإلعالمي باسم منظمة غصن زيتون لحكاية ما انحكت.
 200ط$$فل وي$$اف$$ع ،خ$$ضعوا ل$$ورش$$ة ت$$دري$$ب اس$$تغرق$$ت ث$$الث$$ة أشه$$ر ،ل$$تعليمهم ف$$ن ال$$رس$$م وال$$حياك$$ة ،وف$$ي
ال$نهاي$ة ق$ام  36م$نهم ب$إن$جاز امل$نسوج$ات وامل$الب$س وت$زي$ينها ،ب$ينما رس$م أرب$عون آخ$رون ل$وح$ات امل$عرض
الذي حضره أهاليهم واملهتمون في  24آذار .2016
ب $$لغ ع $$دد ال $$لوح $$ات ف $$ي م $$ادة ال $$رس $$م ح $$وال $$ي  80ل $$وح $$ة ،ت $$ملؤه $$ا ص $$ور ال $$طبيعة وال $$فراش $$ات واألش $$جار
وال $$عصاف $$ير ،إض $$اف $$ة إل $$ى أش $$كال ال $$رس $$وم املتح $$رك $$ة ،ف $$ي ح $$ني غ $$لبت ع $$لى امل $$نسوج $$ات األل $$وان ال $$زاه $$ية
وال$تصام$يم ال$تقليدي$ة ألب$ناء م$حاف$ظة درع$ا ،ونس$تخلص م$ن ك ّ$ل ه$ذا أ ّن خ$يال األط$فال ال$عام$لني ك$ان ب$عيداً
ت$مام$ا ً ع$ن أح$داث الح$رب ،خ$صوص$ا ً إذا ع$لمنا أ ّن م$عظم األع$مال ك$ان$ت م$ن ب$نات أف$كاره$م وليس$ت ب$إرش$اد
امل$درب$ني ،ل$كن خ$الل ال$دورة ال$تدري$بية ،ق$ام ب$عض األط$فال ب$رس$م دب$اب$ة أو ط$ائ$رة ح$رب$ية ،ف$حاول امل$درب$ون
ت$غيير ذل$ك م$ن خ$الل ت$وج$يهات م$عينة تُخ$رج ال$طفل م$ن األج$واء امل$حيطة ب$هم ،ك$ما أض$اف "أي$هم" مل$دن ف$ي
الثورة.
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ت$$لك األج$$واء األم$$نية ال$$صعبة ،وال$$تي ك$$ان$$ت أق$$سى التح ّ $دي$$ات ال$$تي واجه$$ت امل$$نظمة ،ت ّ $م ال$$تغ ّلب ع$$ليها م$$ن
خ$الل أخ$ذ اح$تياط$ات ي$مكن أن تح$مي األط$فال ،وذل$ك ب$عزل$هم ق$در اإلم$كان ع$ن أج$واء الح$رب ،وخ$لق ج$و
من الترفيه بينهم ،وتقديم املختصني للدعم النفسي كي يخفّفوا من وطأة الخوف لديهم.
إض$اف$ة إل$ى ال$وض$ع األم$ني ،ف$قد واج$ه ال$فري$ق ص$عوب$ة ف$ي ت$أم$ني ب$عض امل$واد ال$الزم$ة ،وذل$ك ع$ائ$د ل$صعوب$ة
ال$$تن ّقل ب$$ني م$$دي$$نة وأخ$$رى وم$$حاف$$ظة وأخ$$رى ،ل$$كن ت ّ $م ت$$الف$$ي ذل$$ك م$$ن خ$$الل م$$حاول$$ة االع$$تماد ع$$لى امل$$واد
املت ّوفرة قدر اإلمكان.
م$$رك$$ز ال$$زي$$تون ال$$ثقاف$$ي ف$$ي م$$دي$$نة داع$$ل ،وال$$ذي يُ$$ع ّد امل$$رك$$ز ال$$ثقاف$$ي ال$$راب$$ع م$$ن ب$$ني م$$راك$$ز غ$$صن زي$$تون
ال$تي ي$بلغ ع$دده$ا  6م$راك$ز ث$قاف$ية ،ي$قوم ب$تنظيم عّ $دة دورات ،ف$باإلض$اف$ة إل$ى ال$رس$م وال$خياط$ة وال$نسيج،
هناك دورات تمريض وزراعة وتعليم اللغتني اإلنكليزية والفرنسية ،إضافة إلى دورات الدعم النفسي.
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ﺧﺎﺗﻤﺔ
ي$$كاد يج$$مع ال$$سوري$$ون ال$$يوم ع$$لى أ ّن ش$$رارة ال$$ثورة ك$$ان$$ت ق$$د ان$$طلقت م$$ن "ح$$وران" ج$$نوب ال$$بالد ،وف$$علياً
ك $$ان مل $$حاف $$ظة درع $$ا ش $$رف اف $$تتاح ال $$ثورة ال $$سوري $$ة ف $$ي ال $$ثام $$ن عش $$ر م $$ن آذار س $$نة  .2011وم $$نذ ذل $$ك
ال$$حني ،ك$$ان$$ت درع$$ا ق$$د اخ$$تبرت ج$$ميع املح$$طات ال$$تي م$ّ $رت ب$$ها ث$$ورة ال$$سوري$$ني .ف$$كان$$ت درع$$ا ق$$د اخ$$تبرت
ف$ي ب$داي$ة األم$ر أن$واع$ا ً م$ن االح$تجاج$ات املح$لية ،وع$ندم$ا س$قط شه$داء ع$لى ت$راب$ها ،انخ$رط$ت امل$دي$نة ف$ي
حراك ثوري عارم ،دفع أغلب املدن السورية للخروج إلى الشارع ضد سلطة نظام األسد.
وك$حال س$يرورات ال$ثورة ف$ي أغ$لب امل$دن ال$سوري$ة ،س$رع$ان م$ا ت$ح ّول ال$عمل الس$لمي ف$ي درع$ا إل$ى م$رح$لة
ح $$مل الس $$الح وال $$بدء ف $$ي ت $$شكيل ال $$كتائ $$ب واملج $$موع $$ات ال $$عسكري $$ة .وخ $$الل ب $$ضعة أشه $$ر اخ $$تبرت امل $$دي $$نة
تج$$رب$$ة "التح$$ري$$ر" ،ف$$سيطرت ال$$كتائ$$ب املس$$لحة ع$$لى ق$$سم "درع$$ا ال$$بلد" م$$ن امل$$دي$$نة ،ث$$م س$$رع$$ان م$$ا أص$$بح
أغ$لب ري$ف م$حاف$ظة درع$ا ت$حت ق$بضة ال$ثوار ،وان$تهى زم$ن ال$عمل الس$لمي ،لتنخ$رط م$دي$نة درع$ا ف$ي ح$رب
ض$روس م$ع ق$وات األس$د ويُ$ضرب ع$لى امل$دي$نة ح$صار ش$دي$د ،أدى ف$يما ب$عد إل$ى دم$ار ك$بير ط$ال امل$ساك$ن
املدنية والبنى التحتية للمدينة ،وأجبرت آالف األسر على النزوح خارج مدينتهم.
ح$$تى ال$$يوم م$$ا ي$$زال ن$$حو ن$$صف م$$دي$$نة درع$$ا ،وتح$$دي$$دا ً ب$$امل$$نطقة ال$$تي ت$$دع$$ى ب$$درع$$ا املح$$طة ،ت$$حت ق$$بضة
ن $$ظام األس $$د ،ب $$ينما ال $$قسم اآلخ $$ر م $$ن امل $$دي $$نة ،أي درع $$ا ال $$بلد ،ف $$هو أش $$به ب $$األط $$الل ،ف $$الح $$رب ال $$عنيفة
والقصف املتواصل على املدينة لم يبقي من إمكانية للحياة.
ورغ $$م ت $$راج $$ع الح $$راك ال $$ثوري ف $$ي درع $$ا ،ورغ $$م االن $$تقادات ال $$تي ت $$نصب ع $$لى ث $$وار امل $$دي $$نة بس $$بب ت $$راج $$ع
ن$شاط$هم ال$ثوري ،إال أ ّن م$دي$نة درع$ا ت$بقى ع$لى ص$عيد ال$ذاك$رة ال$شعبية ،أح$د أه$م رم$وز ال$ثورة ال$سوري$ة،
$وس ي$ذ ّ $ك$ر ال$سوري$ني دوم$ا ً ب$األس$باب
وي$بقى أص$وات أط$فال درع$ا ال$ذي$ن أي$قظوا ال$سوري$ني م$ن ث$بات$هم ،ن$اق ٌ
التي دفعتهم للخروج ضد طاغية دمشق.
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ﻣﻨﮭﺠﯿﺔ اﻟﺒﺤﺚ
م$$نذ م$$نتصف م$$ارس آذار ع$$ام  ،2011وامل$$دن ال$$سوري$$ة ت$$خضع ل$$دي$$نام$$يات ع$$ال$$ية م$$ن ال$$تغيير وال$$تحوالت،
وال $$تي ن $$ال $$ت م $$ن ج $$ملة ال $$تكوي $$نات االج $$تماع $$ية املح $$لية ،وح $$تى م $$ن ب $$يئات $$ها ال $$جغراف $$ية .وب $$قدر م $$ا ت $$بدو
ال$سيرورات ال$ثوري$ة ف$ي امل$دن ال$سوري$ة امل$ختلفة م$تشاب$هة ،وت$تقاط$ع ف$ي ال$عدي$د م$ن ال$نقاط وال$تفاص$يل ،إال
أ ّن ال $$دراس $$ة ال $$عيان $$ية ل $$كل م $$دي $$نة ع $$لى ح $$دى ،تظه $$ر ال $$تماي $$زات وال $$خصوص $$يات ال $$تي ت $$جعل ل $$كل م $$دي $$نة
س$$ $وري$$ $ة ح$$ $كاي$$ $تها ال$$ $خاص$$ $ة ب$$ $ها .وه$$ $و أم$$ $ر م$$ $ن ال$$ $صعب ال$$ $كشف ع$$ $نه م$$ $ن دون ال$$ $غوص ف$$ $ي ت$$ $فاص$$ $يل
"الحكاية" ،حكاية املدن وسكانها واألحداث الرهيبة التي عصفت بها خالل السنوات الخمس املاضية.
وم$ن ب$داي$ة الح$راك ال$ثوري ف$ي س$وري$ا ،واظ$ب ن$ظام األس$د ع$لى ق$مع أي ش$كل م$ن أش$كال اإلع$الم الح$ر،
وم$$نع دخ$$ول ال$$فرق ال$$بحثية واإلع$$الم$$ية إل$$ى س$$وري$$ا ،ح$$تى أن$$ه ب$$ات ل$$دى ال$$سوري$$ني العش$$رات م$$ن الشه$$داء
اإلعالميني ،وهم الشبان الذين سعوا إلى توثيق ما يجري في سوريا ،وبثه إلى العالم املتمدن.
أري$$د ل$$سوري$$ا أن ت$$كون أو أن تس$$تمر ف$$ي ك$$ون$$ها م$$ملكة ل$$لصمت ،وف$$ي ال$$وق$$ت ال$$ذي ن$$جح ف$$يه ن$$ظام األس$$د
ف $$ي ت $$حقيق ذل $$ك ع $$بر ال $$عقود امل $$اض $$ية ،إال أنّ $$ه فش $$ل ب $$ذل $$ك ب $$عد ان $$فجار ث $$ورة ال $$سوري $$ني ف $$ي ع $$ام ،2011
وب$$ات$$ت ح$$كاي$$ة ال$$سوري$$ني ف$$ي م$$تناول ال$$باح$$ث املجته$$د وال$$ساع$$ي م$$ن أج$$ل إن$$تاج م$$عرف$$ة ب$$ما يج$$ري ع$$لى
األرض السورية.
ي $$ندرج مش $$روع "م $$دن ف $$ي ال $$ثورة" ف $$ي ه $$ذا اإلط $$ار ،إط $$ار م $$حاول $$ة إن $$تاج م $$عرف $$ة ت $$تسق م $$ع مج $$ري $$ات
األح$داث ف$ي س$وري$ا ع$بر ال$سنوات الخ$مس امل$اض$ية ،وم$ن أج$ل ذل$ك ت$م اع$تماد أس$ال$يب وم$نهجيات م$عرف$ية
م$ختلفة .ب$داي$ة ت$م اخ$تيار مج$موع$ة م$ن امل$دن املس$تهدف$ة ب$ال$بحث ،وف$يما ب$عد ت$م وض$ع مخ$طط ب$حثي خ$اص
ف$ي ك$ل م$دي$نة ،م$ن أج$ل أن ي$رس$م خ$طوات ال$عمل .ول$لحصول ع$لى امل$علوم$ات ح$ول ك$ل م$دي$نة م$ن ه$ذه امل$دن
تم تشكيل فريق عمل ميداني ،تقوم مهمته على جمع املعلومات وتسجيل الشهادات.
امل $$صدر ال $$رئ $$يسي ل $$لمعلوم $$ات ،ك $$ان ش $$هادات تّ $ $م ال $$حصول ع $$ليها وت $$سجيلها م $$ن ق $$بل ن $$اش $$طني ك $$ان $$وا
م$شارك$ني ف$ي األح$داث أو ع$لى م$قرب$ة ك$اف$ية م$نها ،وت$م ف$يما ب$عد ت$فري$غ ه$ذه ال$شهادات وت$بوي$بها وج$علها
ص $$ال $$حة ل $$الس $$تخدام ال $$بحثي .وامل $$صدر ال $$ثان $$ي ل $$لمعلوم $$ات ك $$ان امل $$راج $$ع امل $$كتبية واالل $$كترون $$ية ب $$ما ف $$يها
م$$قاط$$ع ال$$فيدي$$و ،وال$$تي ت ّ $م م$$شاه$$دة ع$$دد ك$$بير م$$نها وت$$سجيل امل$$الح$$ظات ،واع$$تماده$$ا ك$$إح$$دى امل$$صادر
ال$ثان$وي$ة .ب$عد ج$مع امل$علوم$ات ع$ن ك$ل م$دي$نة ،ت$م م$قارن$ة ج$ملة ه$ذه ال$رواي$ات م$ع ع$دد م$ن امل$صادر ،وم$ن ث$م
تم اعتماد الرواية التي كانت أقرب إلى إجماع الشهود.
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ب$عد االس$تماع إل$ى ال$شهادات وت$صنيفها ،وج$مع امل$راج$ع ب$مختلف أش$كال$ها ،ت$م امل$باش$رة ف$ي تح$ري$ر م$ادة
ال$بحث ،وال$تي اع$تمدت ب$شكل أس$اس$ي ع$لى امل$صادر ال$حصري$ة ال$تي ج$معها ال$فري$ق امل$يدان$ي ،ب$ينما أت$ت
املراجع املكتبية واإللكترونية من أجل تدعيم هذه املعلومات ،أو لكي تسد ثغرة فيها.
وف$ي ك$ل األح$وال ،ال نس$تطيع ع$بر ع$ملنا ه$ذا ،االدع$اء ب$ال$حيادي$ة وامل$وض$وع$ية امل$طلقة ،ف$ال$فري$ق ال$قائ$م ع$لى
ال$عمل م$نحاز م$نذ ال$بداي$ة إل$ى ث$ورة ال$شعب ال$سوري ،وج$ميع ال$شهود ال$ذي$ن ت$م االس$تماع إل$ى ش$هادات$هم
ه$$م م$$ن امل$$عارض$$ني الج$$ذري$$ني ل$$نظام األس$$د ،ورغ$$م ذل$$ك س$$عينا ب$$قدر م$$ا اس$$تطعنا إل$$ى م$$عال$$جة ،وم$$ن ث$$م
عرض ما توصلنا إليه من حقائق بأقصى ما يمكن من موضوعية تفرضها خطوات البحث العلمي.
وي $$بقى أن ن $$لفت االن $$تباه إل $$ى أن مش $$روع "م $$دن ف $$ي ال $$ثورة" ال ي $$دع $$ي ت $$قدي $$مه ل $$لحقيقة ك $$ام $$لة ،ك $$ما أن $$نا
واع $$ون إل $$ى أن ج $$هودن $$ا ه $$ي ج $$زء ي $$سير ت $$ندرج ف $$ي س $$يرورات إن $$تاج م $$عرف $$ة ب $$الح $$راك ال $$ثوري ال $$سوري
ب$شكل ع$ام ،س$عينا م$ن خ$الل$ه إل$ى م$حاول$ة س$د ث$غرة ،ول$و ط$فيفة ،ف$ي رص$د وت$وث$يق مج$ري$ات األح$داث ال$تي
تضج بها سوريا عبر السنوات القليلة املاضية.
وإن ك $$ان ال ب $$د م $$ن ت $$وج $$يه رس $$ال $$ة ش $$كر ،ف $$نود أن ن $$قدم $$ها إل $$ى ش $$هودن $$ا ال $$شجعان ،وال $$ذي $$ن ل $$م يبخ $$لوا ال
ب $$وق $$تهم وال جه $$ده $$م ف $$ي س $$رده $$م ل $$ساع $$ات ط $$وي $$لة ل $$حكاي $$تهم ،وح $$كاي $$ة م $$دن $$هم ال $$ثائ $$رة ض $$د ال $$طغيان .ل $$هم
ولجميع من ساهم في إنجاح هذا املشروع ،نحن مدينون بالشكر.
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ﻓﺮﯾﻖ اﻟﻌﻤﻞ
ص##بر دروي ""ش

ب$$اح$$ث وص$$حفي س$$وري ،ع$$مل ف$$ي م$$جال ال$$صحاف$$ة وال$$عمل ال$$بحثي ،س$$اه$$م ف$$ي إع$$داد ك$$تاب$$ني" ،تج$$رب$$ة
امل $$ $دن املح $$ $ررة" ال $$ $صادر ع $$ $ن دار ال $$ $ري $$ $س  ،2015وك $$ $تاب "م $$ $آس $$ $ي ح $$ $لب ال $$ $ثورة امل $$ $غدورة ورس $$ $ائ $$ $ل
امل $$حاص $$ري $$ن" ب $$ال $$تعاون م $$ع ال $$صحفي وال $$روائ $$ي ال $$لبنان $$ي مح $$مد أب $$ي س $$مرا ،ال $$صادر ع $$ن دار امل $$توس $$ط
.2016
مح ##مد دي ##بو

ب $$اح $$ث وك $$ات $$ب س $$وري ،ي $$رأس تح $$ري $$ر م $$وق $$ع "ح $$كاي $$ة م $$ا ان $$حكت" ،وي $$عمل مح $$ررا ف $$ي ص $$حيفة ال $$عرب $$ي
الج$$دي$$د .ص$$در ل$$ه :ف$$ي ال$$شعر )ل$$و ي$$خون ال$$صدي$$ق ،2008 ،م$$نشورات دم$$شق ع$$اص$$مة ال$$ثقاف$$ة ال$$عرب$$ية(،
وف$$ي ال$$قصة )خ$$طأ ان$$تخاب$$ي ،2008 ،دار ال$$ساق$$ي/ب$$يروت( ،وص$$در ل$$ه ش$$هادة ع$$ن تج$$رب$$ته ف$$ي االع$$تقال
وال$$ثورة ال$$سوري$$ة ،ب$$عنوان )ك$$من يشه$$د م$$وت$$ه ،دار ب$$يت امل$$واط$$ن (2014/وق$$د ت$$رج$$مت ل$$إلي$$طال$$ية .ك$$ما ل$$دي$$ه
كتب مشتركة مع آخرين ،وأبحاث عديدة في مجال االقتصاد والطائفية والدولة واملجتمع املدني.
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ﻣﺪن ﻓﻲ اﻟﺜﻮرة
م $$نذ م $$نتصف م $$ارس آذار ع $$ام  2011وامل $$دن ال $$سوري $$ة ت $$خضع ل $$دي $$نام $$يات ع $$ال $$ية م $$ن ال $$تغ ّير وال $$تحوالت،
وال $$تي ن $$ال $$ت م $$ن ج $$ملة ال $$تكوي $$نات االج $$تماع $$ية املح $$لية وح $$تى م $$ن ب $$يئات $$ها ال $$جغراف $$ية .وب $$قدر م $$ا ت $$بدو
ال$سيرورات ال$ثوري$ة ف$ي امل$دن ال$سوري$ة امل$ختلفة م$تشاب$هة وت$تقاط$ع ف$ي ال$عدي$د م$ن ال$نقاط وال$تفاص$يل ،إال
أن ال $$دراس $$ة ال $$عيان $$ية ل $$كل م $$دي $$نة ع $$لى ح $$دى ،تظه $$ر ال $$تماي $$زات وال $$خصوص $$يات ال $$تي ت $$جعل ل $$كل م $$دي $$نة
س$$وري$$ة ح$$كاي$$تها وت$$فاص$$يلها ال$$خاص$$ة ،وه$$و أم$$ر م$$ن ال$$صعب ال$$كشف ع$$نه م$$ن دون ال$$غوص ف$$ي ت$$فاص$$يل
الحكاية.
ج$$اء مش$$روع "م$$دن ف$$ي ال$$ثورة ال$$سوري$$ة" ،ل$$يروي ال$$حكاي$$ة وي$$جعلها ب$$متناول ال$$باح$$ث املجته$$د وال$$ساع$$ي
إلن$$تاج م$$عرف$$ة )ب$$حث ،ف$$يلم ،إن$$فوغ$$راف$$يك ،ح$$لقات إذاع$$ية( ب$$ما يج$$ري ف$$ي امل$$دن ال$$تي ك$$ان$$ت م$$يدان ب$$حثنا
)الس$$لمية ،ال$$قامش$$لي ،دي$$ر ال$$زور ،ب$$ان$$ياس ،درع$$ا ،ال$$زب$$دان$$ي( :ك$$يف خ$$رج$$ت أول م$$ظاه$$رة؟ م$$ن ق$$ام ب$$ها؟
وك$يف ت$عام$ل األم$ن م$عها؟ وك$يف ت$طور الح$راك م$ن ال$داخ$ل ح$تى وص$ل ذروت$ه ث$م ان$حساره ،ول$م انحس$ر؟
وم $$تى س $$قط أول ش $$هيد؟ وم $$تى ت $$م ال $$تفكير ب $$الس $$الح ،ول $$م؟ وأي $$ة دواف $$ع دف $$عت ال $$ناس لح $$مله الح $$قا؟ ودور
ال$عوام$ل ال$خارج$ية؟ وم$ا ه$ي مج$موع$ات امل$جتمع امل$دن$ي وال$كتائ$ب ال$عسكري$ة ال$تي ت$شكلت ف$ي ه$ذه امل$دي$نة،
وم$$ا ه$$و ال$$دور ال$$ذي ق$$ام ب$$ه ك$$ل م$$نها؟ وك$$يف انحس$$ر امل$$كون امل$$دن$$ي ل$$صال$$ح اإلس$$الم$$ي ف$$ي ب$$عض امل$$دن؟
وكيف ولد اإلرهاب؟ وكيف حال املدن اآلن؟
ل$تحقيق م$ا س$بق ،ت$م وض$ع مخ$طط ب$حثي خ$اص ل$كل م$دي$نة ل$يرس$م خ$طوات ال$عمل ،ث$م ت$م اخ$تيار مج$موع$ة
م$جتمع م$دن$ي م$وج$ودة داخ$ل امل$دي$نة ،وح$ني ت$عذر ذل$ك ،ت$م ت$شكيل ف$ري$ق ع$مل م$يدان$ي ،م$همتهم األس$اس
ج$مع امل$علوم$ات وت$سجيل ال$شهادات وت$صوي$ره$ا م$ع النش$طاء ال$ذي$ن ك$ان$وا م$شارك$ني ف$ي األح$داث أو ع$لى
م$قرب$ة ك$اف$ية م$نها ،ل$يتم ت$فري$غ ال$شهادات وت$بوي$بها ،ل$تكون امل$صادر األس$اس$ية ل$عملنا ،ف$يما ك$ان امل$صدر
ال$ثان$ي امل$راج$ع امل$كتبية واالل$كترون$ية ب$ما ف$يها م$قاط$ع ال$فيدي$و ،وال$تي ت$م م$شاه$دة ع$دد ك$بير م$نها وت$سجيل
املالحظات ،واعتمادها كإحدى املصادر الثانوية.
ب$عد ج$مع امل$علوم$ات ع$ن ك$ل م$دي$نة ،ت$م وض$ع ك$ل م$ا س$بق ب$ني ي$دي :(1) :ال$باح$ث ال$ذي أن$تج ب$حثا ع$لميا
م $$عمقا ،م $$كتوب $$ا ب $$صيغة ال $$حكاي $$ة ،ب $$عد أن ق $$ارن ال $$شهادات املج $$موع $$ة م $$ن ق $$بلنا م $$ع ع $$دد م $$ن امل $$صادر،
ل$يعتمد ال$رواي$ة ال$تي ك$ان$ت أق$رب إل$ى إج$ماع ال$شهود (2).املخ$رج :ال$ذي أن$تج ف$يلما ع$ن ك$ل م$دي$نة:(3) .
مج $$موع $$ة ع $$ني ال $$تي أن $$تجت ان $$فوغ $$راف $$يك يس $$رد ب $$طري $$قة رق $$مية إح $$صائ $$ية أه $$م األح $$داث ،وي $$وث $$ق أغ $$لب
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املج $$موع $$ات امل $$دن $$ية وال $$عسكري $$ة ال $$تي ت $$شكلت (4) .اإلذاع $$ة :ال $$تي أن $$تجت ح $$لقات إذاع $$ية ع $$ن ك $$ل م $$دي $$نة،
إضافة إلى الصور والشهادات القادمة من تلك املدن.
ف$ي ع$ملنا ه$ذا ،ال ن$دع$ي ال$حيادي$ة وامل$وض$وع$ية امل$طلقة ،ف$ال$فري$ق ال$قائ$م ع$لى ال$عمل م$نحاز م$نذ ال$بداي$ة إل$ى
ال$ثورة ال$سوري$ة ،وج$ميع ال$شهود ال$ذي$ن ت$م االس$تماع إل$يهم م$ن امل$عارض$ني ل$نظام األس$د ،ورغ$م ذل$ك س$عينا
ب $$قدر م $$ا اس $$تطعنا إل $$ى م $$عال $$جة ،وم $$ن ث $$م ع $$رض ،م $$ا ت $$وص $$لنا إل $$يه م $$ن ح $$قائ $$ق ب $$أق $$صى م $$ا ي $$مكن م $$ن
م$$وض$$وع$$ية ت$$فرض$$ها خ$$طوات ال$$بحث ال$$علمي ،دون أن ن$$دع$$ي ت$$قدي$$م ال$$حقيقة ك$$ام$$لة ،ف$$نحن ج$$زء م$$ن ك$$ل،
يسعى لسد ثغرة ،ولو طفيفة ،في رصد وتوثيق مجريات األحداث التي تضج بها سورية.
خ $$تام $$ا ،الب $$د م $$ن ت $$وج $$يه رس $$ال $$ة ش $$كر ،إل $$ى ش $$هودن $$ا ال $$شجعان ،ال $$ذي $$ن ل $$م يبخ $$لوا ب $$وق $$تهم أو جه $$ده $$م ف $$ي
س $$رده $$م ل $$ساع $$ات ط $$وي $$لة ل $$حكاي $$تهم ،وح $$كاي $$ة م $$دن $$هم ال $$ثائ $$رة ض $$د ال $$طغيان .ل $$هم ولج $$ميع م $$ن س $$اه $$م ف $$ي
إنجاح هذا املشروع ،نحن مدينون بالشكر.
مش## #روع م## #دن ف## #ي ال## #ثورة م## #مول م## #ن ق## #بل م## #نحة اب## #تكار م## #ن مؤس## #سة Canal France
 Internationalواالتحاد األوروبي.
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ﺣﻜﺎﯾﺔ ﻣﺎ اﻧﺤﻜﺖ
س$يري$ا أن$تول$د – ح$كاي$ة م$ا ان$حكت ،ه$و م$نصة إع$الم$ية ته$دف ب$شكل رئ$يسي إل$ى رواي$ة ق$صص االن$تفاض$ة
ال $$سوري $$ة ،ع $$ن ط $$ري $$ق تس $$ليط ال $$ضوء ع $$لى ال $$نشاط $$ات االس $$تثنائ $$ية ال $$تي ق $$ام ب $$ها ال $$سوري $$ون م $$نذ ب $$داي $$ة
االن$تفاض$ة ف$ي آذار  ،2011ح$يث ي$قوم بج$مع امل$علوم$ات ال$تي ت$قع ض$من ح$يّز ال$عصيان امل$دن$ي ،وامل$قاوم$ة
السلمية اإلبداعية وتنسيقها ،ليكون مرجعا ً للعمل املدني في سوريا.
م$وق$ع “ح$كاي$ة م$ا ان$حكت” م$نذ ب$داي$ته ف$ي ع$ام  ،٢٠١٣ع$مل ع$لى ت$أط$ير وت$نظيم ال$كم ال$هائ$ل م$ن امل$علوم$ات
امل$تعلقة ب$االن$تفاض$ة ،ع$وض$ا ً ع$ن أن ي$كون مج$رد م$وق$ع ن$اق$ل ب$شكل آل$ي /م$يكان$يكي مل$ا يح$دث ف$ي س$وري$ا.
امل $$وق $$ع ي $$سعى إل $$ى ت $$حوي $$ل إب $$داع الح $$راك الس $$لمي وص $$ان $$عيه ،م $$ن واق $$عهما ال $$حال $$ي ك $$قصص م $$همشة
وجانبية ،ليكونا في مركز املشهد ،ومرتكز االنتفاضة السورية.
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