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ﻣﻘﺪﻣﺔ

ﻣﺪﻳﻨﺔ دﻳﺮ اﻟﺰور
إل%ى الش%رق م%ن س%وري%ا ،ت%متد م%حاف%ظة دي%ر ال%زور ع%لى م%ساح%ة  33.6أل%ف ك%يلو م%تر م%رب%ع أي م%ا ي%عادل
ن%%حو  17.9ف%%ي امل%%ائ%%ة م%%ن م%%ساح%%ة س%%وري%%ا ،وت%%ض ّم ن%%حو  1.6م%%ليون ن%%سمة بحس%%ب إح%%صائ%%ية ع%%ام 2007
ال%%رس%%مية ،يش%%طره%%ا نه%%ر ال%%فرات إل%%ى ش%%طري%%ن :ي%%سار النه%%ر وه%%و ام%%تداد ب%%ادي%%ة ال%%شام ،وي%%مني النه%%ر وه%%و
ام%%تداد للج%%زي%%رة ال%%سوري%%ة ،وبحس%%ب ال%%باح%%ث ال%%سوري ال%%دك%%تور مح%%مد ج%%مال ب%%اروت ،ب%%دأ ع%%مران ب%%لدة دي%%ر
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ال%%زور الج%%دي%%دة م%%نهجيا ً ف%%ي ع%%ام  ،1865ف%%ي إط%%ار ال%%تحال%%ف ال%%ذي ق%%ام ب%%ني اإلص%%الح%%يني ال%%عثمان%%يني ف%%ي
ستينيات القرن التاسع عشر ،والسلطان عبد العزيز الذي ارتقى عرش السلطنة عام .11861
إال أ ّن دي%%ر ال%%زور ال%%تي ن%%عرف%%ها ح%%ال%%يا ً ك%%واح%%دة م%%ن ك%%برى م%%دن ش%%رق س%%وري%%ا ،ت%%عود ب%%تاري%%خها إل%%ى س%%نوات
م%غرق%ة ف%ي ال%قدم ،ح%تى أ ّن ب%عض امل%ؤرخ%ني ي%حيل ت%اري%خها إل%ى امل%رح%لة الس%لوق%ية ) 312ق.م 64-.ق.م،(.
حيث كانت عبارة عن بلدة صغيرة على كتف نهر الفرات.
ي %%غلب ع %%لى م %%حاف %%ظة دي %%ر ال %%زور ال %%طاب %%ع ال %%عشائ %%ري ،ح %%يث اس %%توط %%نت مج %%موع %%ة م %%ن ال %%قبائ %%ل ع %%لى ض %%فتي
ال%%فرات م%%ن س%%نوات ط%%وي%%لة ،وت%%ح ّول%%ت م%%ع ال%%وق%%ت إل%%ى ال%%عمل ف%%ي ال%%زراع%%ة وال%%تجارة وت%%رب%%ية األغ%%نام .وم%%ن ب%%ني
أه%م ال%قبائ%ل ال%تي اس%توط%نت دي%ر ال%زور ق%بيلة ال%عقيدات ،وت%ض ّم ع%دد م%ن ال%عشائ%ر م%ثل :ع%شيرة ال%بو س%راي%ا
وال %%بو خ %%اب %%ور ،وال %%بو ل %%يل؛ وق %%بيلة ال %%ب ّقارة ك %%برى ق %%بائ %%ل دي %%ر ال %%زور وت %%ض ّم أي %%ضا ً ع %%ددا ً م %%ن ال %%عشائ %%ر م %%ثل:
ع%شائ%ر ال%عاب%د وع%شائ%ر ال%عبيد .وم%ا ت%زال ح%تى ال%يوم ال%ترك%يبة ال%عشائ%ري%ة ح%اض%رة ب%قوة ف%ي ن%مط ال%عالق%ات
االجتماعية التي تش ّد مختلف املك ّونات االجتماعية في دير الزور إلى بعضها البعض.
ض%%مت دي %%ر ال %%زور إل %%ى امل %%ناط %%ق ال %%تي ت %%قع ت %%حت س %%لطة االح %%تالل ال %%بري %%طان %%ي ال %%ذي ك %%ان
ف %%ي ع %%ام % % %ُ 1919
م%%تواج%%دا ً ف%%ي ذل%%ك ال%%وق%%ت ف%%ي ال%%عراق ،وتّ %م اس%%تعادة دي%%ر ال%%زور وض%ّ %مها إل%%ى األراض%%ي ال%%سوري%%ة ب%%عد وق%%ت
ق %%صير ع %%لى إث %%ر ث %%ورة ش %%عبية ف %%ي عه %%د ح %%كوم %%ة امل %%لك ف %%يصل ،وخ %%ضعت دي %%ر ال %%زور ف %%يما ب %%عد ل %%الس %%تعمار
الفرنسي كباقي األراضي السورية سنة .1920
***
ف%ي ال%عصر الح%دي%ث ،اك%تُشف ف%ي أراض%ي دي%ر ال%زور ث%روات ب%اط%نية ك%بيرة ،وب%ات%ت دي%ر ال%زور ك%برى امل%دن
ال%%سوري%%ة ف%%ي االح%%تياط%%ي الضخ%%م م%%ن ال%%نفط وال%%غاز ال%%ذي ت%%حتوي%%ه ،وه%%و م%%ا ت%%رك ب%%أث%%ره ع%%لى أن%%ماط ال%%حياة
االجتماعية وطبيعة النشاط االقتصادي لسكان املحافظة.
ف%%ي زم%%ن ال%%ثورة ال%%سوري%%ة س%%نة  ،2011ك%%ان%%ت م%%دي%%نة دي%%ر ال%%زور م%%ن أول%%ى امل%%دن ال%%تي ان%%تفضت ع%%لى ح%%كم
ن%%ظام األس%%د ،وش%%ارك%%ت ف%%ي أول%%ى امل%%ظاه%%رات ب%%تاري%%خ  ،2011-3-25وت%%نام%%ى ف%%يها الح%%راك ال%%ثوري ،ح%%تى
ب%ات%ت إل%ى ج%ان%ب م%دي%نة ح%ماه وس%ط ال%بالد م%ن ك%برى امل%دن ال%تي تخ%رج م%ظاه%رات ،دع%يت ف%ي ت%لك األث%ناء

 -1د .ﻣﺣﻣد ﺟﻣﺎل ﺑﺎروت ،اﻟﺗﻛون اﻟﺗﺎرﯾﺧﻲ اﻟﺣدﯾث ﻟﻠﺟزﯾرة اﻟﺳورﯾﺔ ،اﻟﻣرﻛز اﻟﻌرﺑﻲ ﻟﻸﺑﺣﺎث ﻟدراﺳﺔ اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت ،ﺑﯾروت ،ﺗﺷرﯾن ﺛﺎﻧﻲ  .2013ص
.68
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"ب%%امل%%ظاه%%رات امل%%ليون%%ية" ،وه%%و م%%ا ي%%شير إل%%ى ال%%زخ%%م ال%%ثوري ف%%ي امل%%دي%%نة ،وم%%وق%%ف أه%%لها الج%%ذري م%%ن ن%%ظام
األسد.
م %ّ %رت دي %%ر ال %%زور ب %%سياق %%ات الح %%راك ال %%ثوري ك %%باق %%ي امل %%دن ال %%سوري %%ة األخ %%رى امل %%نتفضة ع %%لى ح %%كم األس %%د،
%درج%%ت ف%%يها ال%%تعبيرات ال%%سياس%%ية ل%%لمنتفضني م%%ن ال%%عمل الس%%لمي بّ %
%كل أش%%كال%%ه وح%%تى ال%%كفاح املس%%لح.
وتّ %
وأي%ضا ً ان%قسمت م%رح%لة ح%مل الس%الح إل%ى م%راح%ل م%ختلفة ،ب%دأت%ها ت%شكيالت "ال%جيش الح%ر" ب%داي%ة ،وت%لتها
ت %%شكيالت إس %%الم %%ية متش ّ %ددة ،ووص %%والً إل %%ى ب %%روز ج %%بهة ال %%نصرة ف %%ي ع %%ام  ،2013وه %%زي %%متها أم %%ام ت %%نظيم
ال%%دول%%ة اإلس%%الم%%ية "داع%%ش" ف%%ي ب%%داي%%ة ع%%ام  ،2014وت%%سيّد ه%%ذا األخ%%ير وس%%يطرت%%ه ع%%لى أغ%%لب م%%ناط%%ق دي%%ر
الزور حتى كتابة هذه الورقة.
ط%رأت ع%لى امل%دي%نة ت%ح ّوالت ك%برى خ%الل ال%سنوات ال%قليلة امل%اض%ية ،وخ%ضعت ل%تدم%ير م%منهج م%ن ق%بل ق%وات
األس %%د ب %%داي %%ة وت %%نظيم "داع %%ش" ت %%ال %%ياً ،وت %%ح ّول س %%كان امل %%نطقة م %%ن م %%ضيفني مل %%جتمع ال %%نازح %%ني م %%ن م %%ناط %%ق
سوريّة مختلفة إلى نازحني بدورهم يهيمون على وجوههم في أصقاع األرض.
ت %%سعى ه %%ذه ال %%ورق %%ة ال %%تي ن %%ضعها ب %%ني ي %%دي ال %%قارئ إل %%ى رص %%د ه %%ذه ال %%تحوالت ال %%تي ط %%رأت ع %%لى م %%جتمع
امل%%دي%%نة ،ك%%ما ت%%سعى إل%%ى تس%%ليط ال%%ضوء ع%%لى ال%%سيرورات ال%%ثوري%%ة ف%%ي امل%%دي%%نة ،وه%%ي ورق%%ة تجه%%د م%%ن أج%%ل
ع%رض ح%كاي%ة امل%دي%نة ف%ي زم%ن الح%راك ال%ثوري ع%لى ل%سان أب%نائ%ها م%ن ال%ناش%طني األوائ%ل وال%ذي%ن ك%ان ل%هم
دورا ً كبيرا ً في نشاطات املدينة الثوري.
وب %%قدر م %%ا س %%عينا م %%ن أج %%ل ت %%وخ %%ي ال %%دق %%ة ف %%ي ع %%رض ال %%قصص واألح %%داث ،ب %%قدر م %%ا ي %%بدو ال %%عمل م %%حفوف %اً
ب%%امل%%خاط%%ر وال%%سهو ،وه%%و م%%ا ح%%اول%%نا ت%%جنبه ق%%در اإلم%%كان .وي%%بقى ال%%عمل ن%%اق%%صا ً ب%%ان%%تظار م%%الح%%ظات ال%%قارئ
الحصيف وتصويباته التي بها يكتمل العمل أو هو يقترب من ذلك.

!6

دير الزور :الجسر املعلق

صبر درويش

حكاية ما انحكت SyriaUntold

مشروع مدن في الثورة

اﻟﺒﺎب اﻷول :أﯾﺎم اﺳﻘﺎط اﻟﻨﻈﺎم… وأﺻﻨﺎﻣﮫ
ت%بدو ال%يوم م%دي%نة دي%ر ال%زور ش%رق%ي س%وري%ا ،مهّ %دم%ة وم%قطّعة األوص%ال ،ك%باق%ي امل%دن ال%سوري%ة ال%تي اخ%تارت
أن تخ%رج ع%لى ح%كم ال%طغيان امل%دي%د؛ ت%تل ّقى ال%طعنات ع%لى ج%وان%بها ،وت%رف%ض اس%تبدال ط%اغ%ية ب%واح%د آخ%ر.
ف%ال ت%نظيم ال%دول%ة اإلس%الم%ية "داع%ش" ال%ذي أث%خن ف%ي أه%لها ال%طعنات ،وال ن%ظام األس%د ال%ذي د ّ%م%ر األح%ياء
ع%%لى ق%%اط%%نيها ،ك%%ان%%ا م%%قبول%%ني م%%ن ق%%بل أه%%ال%%ي امل%%دي%%نة ،ال%%ذي%%ن رأوا ف%%ي ك%%ال ال%%حال%%تني وج%%هان ل%%عملة واح%%دة،
ف %%بقيت دي %%ر ال %%زور م %%نحازة إل %%ى ش %%عارات ث %%ورت %%ها ،م %%تمسكة "ب %%كرت %%ون %%تها" ال %%تي أع %%لنت ع %%بره %%ا ب %%أن %%ها ت %%ذب %%ح
بصمت وعلى مرأى من العالم.
وك%كل م%دن ال%ثورة ال%سوري%ة ،ل%دي%ر ال%زور ح%كاي%ة ،ت%غص ب%ال%تفاص%يل ،ت%عود ب%ال%زم%ن إل%ى األس%اب%يع األول%ى م%ن
االن%%تفاض%%ة ال%%شعبية ال%%تي ان%%طلقت ف%%ي س%%وري%%ا م%%نتصف آذار م%%ن ع%%ام  ،2011وت%%سير ف%%ي تس%%لسل زم%%ني،
يتقاطع في كثير من محطاته مع تجارب باقي املدن املنتفضة.
ب%%يد أن ل%%دي%%ر ال%%زور خ%%صوص%%ية ت%%ميّزه%%ا وت%%ميّز ح%%كاي%%تها ع%%ن ب%%اق%%ي امل%%دن ال%%سوري%%ة األخ%%رى ،ي%%روي%%ها أه%%لها
ب%%كثير م%%ن ال%%شجن وال%%حنني) ،(2ال%%حنني إل%%ى ح%%لم االن%%عتاق ال%%ذي ح%%لمت ب%%ه امل%%دي%%نة ي%%وم%ا ً م%%ن أي%%ام رب%%يع ع%%ام
 ،2011ح %%يث ك %%ان ال %%صمت س %%يد األوق %%ات ،وك %%ان ال %%زم %%ن ال %%رخ %%و ي %%خيّم ع %%لى م %%جتمع امل %%دي %%نة ال %%ذي ه% %زّت %%ه
أصوات الحرية القادمة من درعا في الطرف اآلخر من البالد.
 .1أول الجُّ مع وما قبلها
ش%%كلت ال%%ثورات ال%%تي ان%%طلقت ف%%ي ت%%ون%%س وم%%صر وغ%%يره%%ا م%%ن ال%%بالد ال%%عرب%%ية ،ح%%اف%%زا ً ل%%دى ق%%طاع%%ات واس%%عة
%جعت ل%%دي%%هم ال%%تفكير ب%%إم%%كان%%ية ال%%تغيير.
م%%ن امل%%جتمع ال%%سوري ،ك%%ان%%ت ب%%ان%%تظار ه%%ذه اللح%%ظة ال%%تاري%%خية ،وشّ %
وب %%النس %%بة مل %%دي %%نة دي %%ر ال %%زور انتش %%رت ع %%لى ج %%دران امل %%دي %%نة ،وتح %%دي %%دا ً ف %%ي األس %%اب %%يع ال %%قليلة ال %%تي س %%بقت
ان %%طالق %%ة ال %%ثورة م %%نتصف م %%ارس آذار  ،2011العش %%رات م %%ن ال %%شعارات امل %%ناوئ %%ة ل %%نظام األس %%د ،وبحس %%ب
ش %%هاد ال %%ناش %%ط مح %%مد ال %%حام %%د) ،(3س %%ارع %%ت ق %%وى األم %%ن ف %%ي ت %%لك األي %%ام إل %%ى م %%سح ت %%لك ال %%شعارات ع %%ن
الج %%دران ،ك %%ما ك %ثّفت م %%ن ت %%واج %%د ع %%ناص %%ره %%ا األم %%نية ف %%ي ال %%شوارع ،تحس %%با ً ألي تح %ّ %رك "مش %%بوه" م %%ن ق %%بل
شبان املدينة.
 -2ﺳﻧﻌﺗﻣد ﻓﻲ ھذه اﻟورﻗﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﺷﮭﺎدات ،اﻟﺗﻲ ﺣﺻل ﻋﻠﯾﮭﺎ اﻟﺑﺎﺣث وﻓرﯾق اﻟﺑﺣث ﻣن ﺧﻼل ﻟﻘﺎءات وﺷﮭﺎدات ﺗم اﻟﺣﺻول ﻋﻠﯾﮭﺎ ﻣن
ﻧﺎﺷطﯾن ﻣن دﯾر اﻟزور ،ﻣﻧﮭم ﻣن ﻛﺎن ﻣﺷﺎرﻛﺎ ً ﺑﺷﻛل أﺳﺎﺳﻲ ﻓﻲ أﺣداث اﻟﻣدﯾﻧﺔ ،وﻣﻧﮭم ﻣن ﻛﺎن ﻋﻠﻰ ﻣﻘرﺑﺔ ﻣن ھذه اﻷﺣداث ،وﺳﻧورد أﺳﻣﺎء ھؤﻻء
اﻟﺷﮭود ﺗﺑﺎﻋﺎ ً ﻓﻲ ﻣﺗن اﻟﻧص.
 -3ﻣﻘﺎﺑﻠﺔ أﺟراھﺎ اﻟﺑﺎﺣث ﻣﻊ اﻟﻧﺎﺷط ﻣﺣﻣد اﻟﺣﺎﻣد ،ﺗﺎرﯾﺦ ﻛﺎﻧون ﺛﺎﻧﻲ .2016
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أول اﻟﺠﻤﻊ
وﻣﺎ ﻗﺒﻠﻬﺎ

2011/3/18
ﺧﺮوج اﻟﺤﺎﺿﺮﻳﻦ ﺑﻌﺪ
اﻧﺘﻬﺎء ﻣﺒﺎراة ﻟﻜﺮة
اﻟﻘﺪم وﻫﺘﻔﻮا ﺿﺪ
اﻟﻨﻈﺎم وأﺣﺮﻗﻮا ﺳﻴﺎرة
ﻟﻘﻮى اﻷﻣﻦ.
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2011/3/22
دﻋﻮة أﻛﺜﺮ ﻣﻦ 200
ﺷﺨﺺ ﻋﺒﺮ وﺳﺎﺋﻞ
اﻟﺘﻮاﺻﻞ اﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻲ
ﻟﻠﺘﺠﻤﻊ ﻓﻲ اﻟﺴﺎﺣﺔ
وﻟﻜﻨﻬﺎ ﻓﺸﻠﺖ.

2011/3/25
ﺧﺮوج أول ﻣﻈﺎﻫﺮة
ً
اﻧﻄﻼﻗﺎ ﻣﻦ ﻋﺪة
ﺟﻮاﻣﻊ.

2011/4/1
ﻣﺤﺎوﻟﺔ اﻟﺨﺮوج ﻓﻲ

ﻣﻈﺎﻫﺮة ﻣﻦ ﺟﺎﻣﻊ
ﻋﺜﻤﺎن ﺑﻦ ﻋﻔﺎن

و ﺑﺴﺒﺐ ﻛﺜﺮة
اﻷﻣﻦ و اﻟﺸﺒﻴﺤﺔ ﺗﻢ
ﺗﺤﻮﻳﻞ اﻟﻤﻜﺎن إﻟﻰ

ﺟﺎﻣﻊ "اﻟﻤﻔﺘﻲ" .

وف%ي ي%وم ال%ثام%ن عش%ر م%ن شه%ر آذار س%نة  ،2011وب%عد ان%تهاء م%باراة ل%كرة ال%قدم ج%معت ب%ني ف%ري%ق ال%فتوة
اب%% %ن م%% %دي%% %نة دي%% %ر ال%% %زور ،وف%% %ري%% %ق تش%% %ري%% %ن م%% %ن م%% %دي%% %نة ال%% %الذق%% %ية ع%% %لى ال%% %ساح%% %ل ال%% %سوري ،انفج%% %ر ج%% %موع
ال%%حاض%%ري%%ن ،وس%%رت م%%وج%%ة م%%ن ال%%غضب ب%%ني ص%%فوف%%هم ،فخ%%رج%%وا إل%%ى ش%%وارع امل%%دي%%نة ،وه%%تفوا ض%%د ال%%نظام،
وح%رق%وا ع%لى أث%ره%ا س%يارة ت%اب%عة ل%قوى األم%ن وح%طّموا مج%موع%ة م%ن امل%حال ال%تجاري%ة .وف%ي ال%وق%ت ال%ذي ي%رى
ف%يه ال%عدي%د م%ن ال%ناش%طني م%ن دي%ر ال%زور أن ه%ذه ال%حادث%ة ال تخ%رج ع%ن ن%طاق م%الع%ب ك%رة ال%قدم وم%ا يح%دث
ف%يها م%ن ش%غب ،ي%رى آخ%رون أن ه%ذه ال%حادث%ة ك%ان%ت إح%دى ارت%دادات ال%رب%يع ال%عرب%ي ف%ي ن%فوس الش%بان،
تجرأ الشبان على الخروج إلى الشارع وتح ّدي قوى األمن السوري.
وأنّه لوال تلك الثورات ،ملا
ّ
ف%ي ي%وم االث%نني امل%واف%ق ل%لثان%ي والعش%ري%ن م%ن شه%ر آذار م%ن ع%ام  ،2011وق%بل ب%ضعة أي%ام م%ن خ%روج أ ّول
م%ظاه%رة ف%ي م%دي%نة دي%ر ال%زور ،ال%تقى مج%موع%ة م%ن الش%بان ال%ذي%ن ت%رب%طهم ع%الق%ات ص%داق%ة م%تينة ،وب%دأوا
التخ%%طيط م%%ن أج%%ل الخ%%روج ف%%ي أ ّول م%%ظاه%%رة ف%%ي م%%دي%%نة دي%%ر ال%%زور ،وت%%م االت%%فاق ع%%لى التج%ّ %مع ف%%ي س%%اح%%ة
امل%%دي%%نة وس%%ط ال%%سوق ،وال%%تي س%%يصبح اس%%مها ف%%يما ب%%عد س%%اح%%ة الح%%ري%%ة؛ وف%%عليا ً ت ّ %م دع%%وة أك%%ثر م%%ن 200
ش%خص ب%شكل ش%خصي وع%بر وس%ائ%ل ال%تواص%ل االج%تماع%ي ،أكّ %دوا ج%ميعهم ع%لى رغ%بتهم ب%امل%شارك%ة ف%ي
ه%%ذه امل%%ظاه%%رة؛ إال أنّ%%ه ف%%ي ذل%%ك ال%%يوم ،وبحس%%ب ش%%هادة ال%%ناش%%ط ث%%ائ%%ر ال%%فرات) ،(4ل%%م ي%%حضر إل%%ى ال%%ساح%%ة
أ ّيا ً من هؤالء الناشطني ،وفشلت بذلك أولى املظاهرات التي كان مخططا ً لها.
ف %%ي ال %%خام %%س والعش %%ري %%ن م %%ن شه %%ر آذار س %%نة  ،2011ت %ّ %مت ال %%دع %%وة للخ %%روج ب %%أ ّول م %%ظاه %%رة ف %%ي امل %%دي %%نة
ان%%طالق %ا ً م%%ن ع%%دة ج%%وام%%ع ف%%يها .وم%%ن ج%%ام%%ع ع%%ثمان ب%%ن ع%%فان ،وب%%عد االن%%تهاء م%%ن ص%%الة الظه%%ر ،ه%%تف أح%%د
الش %%بان ب %%كلمة "اهلل أك %%بر ح %%ري %%ة" ،وت %%لقفها ب %%عده العش %%رات م %%ن الش %%بان اآلخ %%ري %%ن ،ال %%ذي %%ن ك %%ان %%وا ي %%نتظرون
ب %% %فارغ ال %% %صبر إع %% %طاء ك %% %لمة الس %% %ر م %% %ن أج %% %ل ان %% %طالق امل %% %ظاه %% %رة" .. .اهلل أك %% %بر ح %% %ري %% %ة" ..ه %% %تف ج %% %موع
امل%%تظاه%%ري%%ن ب%%أع%%لى ص%%وت%%هم" .. ،درع%%ا ت%%نادي :وي%%نك ي%%ا اب%%ن ب%%الدي" ..ردد امل%%تظاه%%رون ،وال%%ذي%%ن ل%%م ت%%تجاوز
أعدادهم في تلك األثناء السبعني شخصا ً).(5
 -4ﻣﻘﺎﺑﻠﺔ أﺟراھﺎ اﻟﺑﺎﺣث ﻣﻊ اﻟﻧﺎﺷط ﺛﺎﺋر اﻟﻔرات )اﺳم ﻣﺳﺗﻌﺎر( ،ﺗﺎرﯾﺦ ﻛﺎﻧون أول .2015
 -5راﺑط اﻟﻛﺗروﻧﻲ ﯾظﮭر ﺧروج اﻟﻧﺎﺷطﯾن ﻓﻲ أول ﻣظﺎھرة ﻟﮭم ﻓﻲ ﻣدﯾﻧﺔ دﯾر اﻟزور ﺑﺗﺎرﯾﺦ h"ps://www.youtube.com/ ،2011-3-25
watch?v=7qy4uQUtKxU
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ت%م ّكن الش%بان املتح%مسني م%ن ال%سير ب%ضعة أم%تار خ%ارج ج%ام%ع ع%ثمان ب%ات%جاه ال%شارع ال%عام ،م%تقصدي%ن
ال %%وص %%ول إل %%ى دوار غ %%سان ع %%بود ،وع %%لت ه %%تاف %%ات %%هم ك ّ %لما ت %%ق ّدم %%وا أك %%ثر ب %%ات %%جاه وس %%ط امل %%دي %%نة ،وب %%عد م %%سير
ق %%صير ،ف %%وج Ÿامل %%تظاه %%رون بتج %%مهر أع %%داد ك %%بيرة م %%ن الش %%بيحة وامل %%وال %%ني ل %%نظام األس %%د ،يه %%تفون ب %%حياة
ال%%رئ%%يس ،ويح%%ملون ص%%وره وص%%ور أب%%يه ال%%راح%%ل .ك%ّ %ل ه%%ذا أج%%بر امل%%تظاه%%ري%%ن ع%%لى ت%%غيير ط%%ري%%قهم خ%%وف %ا ً م%%ن
ح%%دوث ص%%دام ب%%ينهم وب%%ني ه%%ؤالء "الش%%بيحة" ال%%ذي%%ن ك%%ان ي%%تقدم%%هم رئ%%يس ات%%حاد ال%%طلبة ف%%ي دي%%ر ال%%زور ع%%بد
ال %%رزاق ج %%رب %%وع ،أح %%د أب %%رز م %%وال %%ي ن %%ظام األس %%د .وبس %%بب ح %%ضور ع %%ناص %%ر األم %%ن ال %%سوري ب %%شكل ك %%ثيف،
%عرض ب%عضهم إل%ى االع%تقال ف%ي ت%لك األث%ناء .إال
%عرض امل%تظاه%رون إل%ى االع%تداء ع%ليهم ب%ال%ضرب ،ك%ما ت ّ
ت ّ
أ ّن األح%%داث ل%%م تس%%ر ع%%لى ه%%ذا امل%%نوال ف%%ي ب%%اق%%ي ن%%قاط ال%%تظاه%%ر ال%%تي ات%%فق ع%%لى الخ%%روج م%%نها م%%ن ق%%بل
ال%ناش%طني ،ي%روي ل%نا ال%فرات%ي" ،أنّ%ه ف%ي ت%لك اللح%ظات م%ن س%ير امل%ظاه%رة ال%تي خ%رج%ت م%ن ج%ام%ع ع%ثمان،
تعرض له الناشطني هناك".
أتى أحد الناشطني من جامع الصفا ،وأبلغنا عن الوضع املأساوي الذي ّ
ك%%أغ%%لب امل%%دن ال%%سوري%%ة ،س%%عى ال%%ناش%%طون ف%%ي م%%دي%%نة ال%%دي%%ر ،إل%%ى التج%ّ %مع ف%%ي م%%ساج%%د امل%%دي%%نة ،والخ%%روج
ب%%مظاه%%رات م%%نها ب%%عد ان%%تهاء ص%%الة ي%%وم الج%%معة ،ال%%ذي ك%%ان يس%%تقطب ال%%كثير م%%ن امل%%ص ّلني؛ إال أ ّن ال%%عدي%%د
م%%ن م%%ساج%%د امل%%دي%%نة ف%%ي ت%%لك األث%%ناء ل%%م ت%%كن ق%%د ح%%سمت أم%%ره%%ا ب%%عد ،وك%%ان م%%ن امل%%بكر ت%%ح ّول%%ها إل%%ى ص%%فوف
امل%نتفضني .وبحس%ب رواي%ة ال%عدي%د م%ن ال%ناش%طني ف%ي امل%دي%نة ،ت%عام%ل أئ%مة وم%ص ّلو ب%عض امل%ساج%د ب%عدوان%ية
م %%ع ال %%ناش %%طني ال %%ذي %%ن س %%عوا ف %%ي ت %%لك األث %%ناء إل %%ى الخ %%روج م %%ن امل %%ساج %%د ب %%مظاه %%رات أس %%وة ب %%باق %%ي امل %%دن
ال%%سوري%%ة ،ف%%في مسج%%د ال%%روض%%ة ف%%ي ح%%ي ال%%جبيلة وس%%ط امل%%دي%%نة ،ق%%ام ب%%عض امل%%ص ّلني ب%%ضرب وش%%تم ب%%ضعة
ش%بّان ح%اول%وا أن يه%تفوا للح%ري%ة ب%عد ان%تهاء ال%صالة ،وتّ %م ط%رده%م م%ن املسج%د ع%لى إث%ر ذل%ك ،وبحس%ب رواي%ة
%كرر األم%%ر م%ّ %رة أخ%%رى ف%%ي ج%%ام%%ع
ال%%فرات%%ي ،ون%%قالً ع%%ن ذل%%ك ال%%شاب ال%%ذي ال%%تقاه ق%%ادم%ا ً م%%ن ج%%ام%%ع ال%%صفا ،تّ %
ال %%صفا ف %%ي ح %%ي ال %%عمال ح %%ني ق %%ام ال %%طبيب واب %%ن م %%دي %%نة دي %%ر ال %%زور "حس %%ني ال %%غثوان" ،ط %%ال %%با ً م %%ن خ %%طيب
املسج%%د التح ّ %دث ع%%ن أخ%%طاء ال%%نظام وج%%رائ%%مه ب%%حقّ امل%%تظاه%%ري%%ن الس%%لميني ف%%ي امل%%دن ال%%سوري%%ة ،م%%ما دف%%ع
مج %%موع %%ة م %%ن أه %%ال %%ي امل %%نطقة امل %%تواج %%دي %%ن ض %%من امل %%ص ّلني ،وم %%ن ب %%ينهم الخ %%طيب ن %%فسه ،ب %%ضرب وإه %%ان %%ة
ال %%طبيب ،وتّ % %م ع %%لى إث %%ره %%ا تس %%ليم واع %%تقال س %%تة ش %%بان م %%ن ق %%بل األم %%ن ال %%سوري ،اث %%نان م %%نهم اس %%تشهدا
الحقا ً.
ت%ع ّددت م%حاوالت الش%بان ف%ي ذل%ك ال%يوم ،ووف%ق ش%هاد مح%مد ال%حام%د ،ح%اول%ت مج%موع%ة م%ن الش%بان الخ%روج
ف%%ي م%%ظاه%%رة ف%%ي ش%%ارع "ال%%تكاي%%ا" ،وتح%%دي%%دا ً م%%ن ح%%دي%%قة "املش%%تل" ،وك%%ان ب%%حوزة الش%%بان ب%%عض ال%%الف%%تات
ال%تي ك%تبوا ع%ليها ع%بارات م%ناوئ%ة ل%نظام األس%د وم%طال%بة ب%الح%ري%ة ،إال أ ّن ق%وى األم%ن س%ارع%ت إل%ى ف%ض ه%ذا
التجمع بالقوة ،واعتقال بعض الشبان املشاركني.
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***
ف%ي األول م%ن شه%ر ن%يسان ع%ام  ،(6)2011س%عى ال%ناش%طون ف%ي دي%ر ال%زور إل%ى الخ%روج ف%ي م%ظاه%رت%هم
ال%ثان%ية ض%د ن%ظام األس%د ،وح%اول%وا الخ%روج م ّ%رة أخ%رى م%ن ج%ام%ع "ع%ثمان ب%ن ع%فان" ،إال أ ّن م%حاول%تهم ت%لك
ب%%اءت ب%%الفش%%ل ،بس%%بب األع%%داد ال%%غفيرة ل%%عناص%%ر األم%%ن والش%%بيحة ،ال%%ذي%%ن ك%%ان%%وا ب%%ان%%تظار امل%%تظاه%%ري%%ن ف%%ور
خ %%روج %%هم م %%ن ال %%جام %%ع غ %%داة ان %%تهائ %%هم م %%ن ص %%الة ي %%وم الج %%معة ،م %%ما دف %%ع ب %%ال %%ناش %%طني إل %%ى إع %%ادة ت %%نظيم
ص%فوف%هم ،وت%غيير م%كان امل%ظاه%رة ،م%ختاري%ن ج%ام%ع "امل%فتي" ال%واق%ع ب%ال%قرب م%ن ك%راج%ات امل%دي%نة ف%ي ح%ي
%عرض ال%% %ناش%% %طون ه%% %ناك ،الع%% %تداءات م%% %ن ق%% %بل ق%% %وات األم%% %ن والش%% %بيحة ،وبحس%% %ب
ب%% %ور س%% %عيد .وأي%% %ضا ً تّ % %
%عرض ال%عدي%د م%ن ال%ناش%طني ل%لضرب ع%لى أي%دي الش%بيحة وامل%وال%ني ل%نظام األس%د ،وك%ان%ت إص%اب%ة
ال%فرات%ي ،ت ّ
بعضهم خطيرة ،بسبب استخدام العصي والهراوات.
ب%اإلض%اف%ة إل%ى ال%تظاه%رة ال%تي خ%رج%ت م%ن ج%ام%ع امل%فتي ،ت%مكن مج%موع%ة م%ن الش%بان ف%ي ح%يّ ال%جورة م%ن
ت%نظيم ص%فوف%هم ،والخ%روج ب%مظاه%رة ،ل%م ي%تم ّكن ال%ناش%طون خ%الل%ها س%وى ال%سير ب%ضعة خ%طوات ،واله%تاف
ب %%بضعة ش %%عارات ،ح %%تى ق %%ام %%ت ق %%وى األم %%ن والش %%بيحة ،ب %%قمعها ودف %%ع امل %%تظاه %%ري %%ن إل %%ى ف %%ض ال %%تظاه %%رة
والهرب خوفا ً من االعتقال.
 .2يوم الحشود وإسقاط "الصنم"
ف%%ي ال%%ثان%%ي والعش%%ري%%ن م%%ن شه%%ر ن%%يسان م%%ن ع%%ام  ،2011ف%%ي الج%%معة ال%%تي دع%%اه%%ا ال%%ناش%%طون "بج%%معة
ال %%صمود") ،(7وب %%عد خ %%روج امل %%دي %%نة ب %%ع ّدة م %%ظاه %%رات ،خ %%رج %%ت ح %%شود ل %%م تشه %%د ل %%ها ال %%بالد م %%ثيالً م %%ن ق %%بل،
عش %%رات اآلالف م %%ن امل %%تظاه %%ري %%ن خ %%رج %%وا ي %%جوب %%ون ش %%وارع م %%دي %%نة دي %%ر ال %%زور ،ويه %%تفون ،وألول م %%رة أث %%ناء
ان%%تفاض%%تهم ض%%د ن%%ظام األس%%د ،ب%%إس%%قاط ال%%نظام .ك%%ان ي%%وم%ا ً اس%%تثنائ%%يا ً ب%%النس%%بة لج%%ميع أه%%ال%%ي دي%%ر ال%%زور،
ف %%في ه %%ذا ال %%يوم س %%يثبت امل %%نتفضون أ ّن ه %%دي %%ر ح %%ناج %%ره %%م أق %%وى م %%ن ال %%خوف واإلذالل ال %%ذي ط %%غى ع %%لى
حياتهم ،طوال العقود املاضية.

 -6راﺑط اﻟﻛﺗروﻧﻲ ﯾظﮭر ﺧروج اﻟﻧﺎﺷطﯾن ﻓﻲ اﻟﻣظﺎھرة اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ ﻓﻲ دﯾر اﻟزور ﺑﺗﺎرﯾﺦh"ps://www.youtube.com/watch? ،2011-4-1 :
v=qst3aYpnK0I
 -7ﻣﻘﺎطﻊ ﻓﯾدﯾو ﺗظﮭر ﺣﺷود اﻟﻣﺗظﺎھرﯾن ﻓﻲ ﻣدﯾﻧﺔ دﯾر اﻟزور ﻓﻲ اﻟﺟﻣﻌﺔ اﻟﺗﻲ أطﻠق ﻋﻠﯾﮭﺎ اﻟﻧﺎﺷطون اﺳم" :ﺟﻣﻌﺔ اﻟﺻﻣود" ،ﺑﺗﺎرﯾﺦ،2011-4-22 :
h"ps://www.youtube.com/watch?v=A40g1_ZT3_M
h"ps://www.youtube.com/watch?v=k5orK0U_6bM

!10

دير الزور :الجسر املعلق

صبر درويش

حكاية ما انحكت SyriaUntold

مشروع مدن في الثورة

ك%%ل ش%%يء ف%%ي ذل%%ك ال%%يوم ك%%ان ع%%فوي%ا ً ب%%شكل ي%%ثير ال%%ده%%شة ،وأغ%%لب ال%%تنسيق ال%%ذي تّ %م ب%%ني ال%%ناش%%طني ،ك%%ان
ب %%شكل ش %%خصي ،ال ب %%شكل م %%نظم وم %%رك %%زي .وبحس %%ب رواي %%ة ال %%فرات %%ي :تّ % %م االت %%فاق ب %%ني ال %%ناش %%طني ع %%لى
التج%مع واالن%طالق ف%ي م%ظاه%رات ذل%ك ال%يوم م%ن م%ناط%ق مح%ددة ،وتّ %م اخ%تيار ع%دة ن%قاط لتج ّ%مع امل%تظاه%ري%ن،
وأه %%مها ج %%ام %%ع ع %%ثمان ب %%ن ع %%فان ف %%ي ح% %يّ امل %%طار ال %%قدي %%م ،وج %%ام %%ع ال %%توب %%ة ف %%ي ح% %يّ ال %%جورة ،وم %%ن ح %%ي
امل %%وظ %%فني ،وح %يّ الح %%ميدي %%ة ،وغ %%يره %%ا .ف %%ي ت %%لك األث %%ناء ،ك %%ان %%ت ق %%وات األم %%ن ق %%د رك %%زت ت %%واج %%ده %%ا ف %%ي ن %%قاط
محّ %ددة م%ن امل%دي%نة ،وتح%دي%دا ً ب%جان%ب ث%الث م%ن ج%وام%ع امل%دي%نة ،وه%ي :ج%ام%ع ع%ثمان ،ج%ام%ع ال%توب%ة ،وج%ام%ع
مصعب بن عمير.
ف%ي ج%ام%ع "ع%ثمان" تج ّ%مع اآلالف م%ن ال%ناش%طني ،وذل%ك رغ%م ال%تواج%د األم%ني ال%كثيف ف%ي م%حيط ال%جام%ع،
وبس%%بب ال%%زخ%%م ال%%ثوري ال%%ذي س%%رى ب%%ني ص%%فوف امل%%تظاه%%ري%%ن ،ال%%نات%%ج ع%%ن ض%%خام%%ة أع%%داده%%م ،وق%%ف أح%%د
الش %%بان وت ّ %وج %%ه إل %%ى ع %%ناص %%ر األم %%ن ب %%ال %%قول) :ع %%ناص %%ر األم %%ن! ل %%دي %%كم ب %%ضعة دق %%ائ %%ق مل %%غادرة امل %%كان ،وإال
س%%نضطر إل%%ى إج%%بارك%%م ع%%لى ذل%%ك( .وف%%عالً اب%%تعدت ق%%وات األم%%ن ف%%ي ت%%لك األث%%ناء ،إال أنّ%%هم ك%%ان%%وا ق%%د وق%%فوا
تجمع املتظاهرين.
على بعد حوالي املائة متر عن مكان
ّ
وخ%الل وق%ت ق%صير ،ب%دأت أع%داد امل%تظاه%ري%ن ب%ال%تزاي%د ،وب%دأ ي%رف%د التج ّ%مع ،أع%داد ج%دي%دة م%ن امل%تظاه%ري%ن،
ق%ادم%ني م%ن م%ناط%ق م%ختلفة م%ن امل%دي%نة ،ووص%لت أع%داد امل%تظاه%ري%ن ف%ي ن%قطة ج%ام%ع "ع%ثمان" إل%ى ح%وال%ي
 5000آالف م%تظاه%ر ،ق%دم%وا م%ن ع%دة م%ناط%ق ك%ان أب%رزه%ا :ج%ام%ع م%صعب ب%ن ع%مير ،وج%ام%ع ال%توب%ة ،وم%ن
حي العمال ،وغيرها من املناطق).(8
ب%%عد ت%%زاي%%د أع%%داد امل%%تظاه%%ري%%ن ب%%شكل م%%توات%%ر ،ان%%طلقت امل%%ظاه%%رة ب%%ات%%جاه ال%%شارع ال%%رئ%%يسي ،ح%%يث ف%%وجŸ
امل%تظاه%رون ب%وج%ود ح%اج%ز ل%قوات األم%ن ال%سوري ،وال%ذي%ن س%عوا إل%ى ع%رق%لة امل%تظاه%ري%ن وف%ض م%سيره%م ،إال
أ ّن ال %%حشود ال %%كبيرة ال %%تي ض %ّ %متها ت %%لك امل %%ظاه %%رة ،أج %%برت ق %%وات األم %%ن ع %%لى ال %%فرار ،ف %%أك %%مل امل %%تظاه %%رون
ط%%ري%%قهم ب%%ات%%جاه ال%%شارع ال%%رئ%%يسي وب%%عده%%ا إل%%ى دوار غ%%سان ع%%بود ،ورف%%د امل%%ظاه%%رة ع%%بر ال%%شوارع ال%%فرع%%ية
%تمر امل%%تظاه%%رون ب%%ال%%تق ّدم ف%%ي ش%%وارع
%تمرت األع%%داد ب%%ال%%تزاي%%د ،واسّ %
أع%%داد إض%%اف%%ية م%%ن امل%%تظاه%%ري%%ن ،واسّ %
امل%دي%نة واله%تاف أع%لى ص%وت%هم للح%ري%ة .ب%عده%ا ات%جه امل%تظاه%رون إل%ى ال%ساح%ة ال%عام%ة ،وال%تي ك%ان%ت ت%دع%ى

 -8ﻣﻘطﻊ ﻓﯾدﯾو ﯾظﮭر ﺣﺷود اﻟﻣﺗظﺎھرﯾن ﺑﺎﻟﻘرب ﻣن ﺟﺎﻣﻊ ﻋﺛﻣﺎن ﺑن ﻋﻔﺎن ،ﻓﻲ "اﻟﺟﻣﻌﺔ اﻟﻌظﯾﻣﺔ" ،دﯾر اﻟزور ،ﺗﺎرﯾﺦh"ps:// ،2011-4-22 :
www.youtube.com/watch?v=NQC9N-kPR64
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ﻳﻮم اﻟﺤﺸﻮد وإﺳﻘﺎط اﻟﺼﻨﻢ

2011/4/22

ﺟﻤﻌﺔ اﻟﺼﻤﻮد

ﺧﺮوج ﻋﺸﺮات
اﻵﻻف ﻣﻦ
اﻟﻤﺘﻈﺎﻫﺮﻳﻦ
وﺗﺠﻤﻌﻬﻢ ﻓﻲ
ﺳﺎﺣﺔ اﻟﺤﺼﺎن

ﺗﻤﻜﻦ اﻟﻨﺎﺷﻄﻮن
ﻣﻦ إﺳﻘﺎط ﺗﻤﺜﺎل
ﺑﺎﺳﻞ اﻷﺳﺪ وﺟﺮه
ً
أرﺿﺎ

ﺗﺼﺪت ﻗﻮات اﻷﻣﻦ
ﻟﻠﻤﺘﻈﺎﻫﺮﻳﻦ ،ﺑﺪاﻳﺔ
ﺑﺮﺷﻬﻢ ﺑﺎﻟﻤﺎء وﻗﻨﺎﺑﻞ
اﻟﻐﺎز اﻟﻤﺴﻴﻠﺔ ﻟﻠﺪﻣﻮع،
وﻣﻦ ﺛﻢ اﻟﺮﺻﺎص اﻟﺤﻲ.

"ب %%ساح %%ة ال %%حصان" ،وذل %%ك بس %%بب ت %%واج %%د ت %%مثال لنج %%ل ال %%رئ %%يس ال %%ساب %%ق ح %%اف %%ظ األس %%د ب %%اس %%ل األس %%د ف %%ي
وسطها وهو يعتلي حصانه).(9
ف%%ي ال%%ساح%%ة ال%%عام%%ة ،وال%%تي س%%يطلق ع%%ليها ال%%ناش%%طون ف%%يما ب%%عد اس%%م "س%%اح%%ة الح%%ري%%ة" ،س%%تلتقي ج%%موع
امل %%تظاه %%ري %%ن ال %%قادم %%ني م %%ن م %%ناط %%ق م %%ختلفة م %%ن م %%دي %%نة دي %%ر ال %%زور وري %%فها ال %%قري %%ب ،وتضخ %%مت أع %%داد
امل %%تظاه %%ري %%ن ح %%تى ت %%جاوزت عش %%رات اآلالف ،م %%ألت ال %%شوارع ال %%ثالث ال %%داخ %%لة إل %%ى ال %%ساح %%ة ب %%ال %%كام %%ل،
ب%اإلض%اف%ة إل%ى ام%تالء ال%ساح%ة ذات%ها ب%الج%موع ،وص%دح%ت ح%ناج%ر ال%ثوار ،وألول م%رة ف%ي م%دي%نة دي%ر ال%زور
به%%تاف إس%%قاط ال%%نظام؛ ه%%تف امل%%تظاه%%رون) :ال%%شعب ي%%ري%%د إس%%قاط ال%%نظام( ،ع%%لى م%%رأى وم%%سمع م%%ن ق%%وات
األمن والشبيحة التي كانت ترابط على مقربة من املتظاهرين ،وتنظر إلى الجموع من دون حول أو ق ّوة.
وبحس%%ب ش%%هادة ال%%ناش%%ط رام%%ي أب%%و زي%%ن ال%%عاب%%دي%%ن ،10ف%%ي ت%%لك األث%%ناء ،اس%%تقدم%%ت ق%%وات األم%%ن م%%زي%%دا ً م%%ن
ال%عناص%ر وال%قوات اإلض%اف%ية م%ن أج%ل ال%تصدي ل%لمتظاه%ري%ن الس%لميني ،وت%فري%قهم ب%ال%ق ّوة ،ف%أح%ضرت س%يارة
إط%%فاء م%%ن أج%%ل رش امل%%تظاه%%ري%%ن ب%%امل%%اء ب%%غية ت%%فري%%قهم ،ك%%ما أط%%لقت ال%%قناب%%ل امل%%سيّلة ل%%لدم%%وع ع%%لى ص%%فوف
امل%تظاه%ري%ن ،ور ّد امل%تظاه%رون ب%رم%ي ع%ناص%ر األم%ن ب%ال%حجارة ،وأج%بروه%م ع%لى ال%تراج%ع ،ف%تم ّكن ال%ناش%طون
م%ن ال%وص%ول إل%ى س%يارة اإلط%فاء ال%تي ف ّ%ر س%ائ%قها ،ف%أخ%ذوا خ%رط%وم امل%ياه م%نها ،وج%روه ح%تى ت%مثال ب%اس%ل
وجروه حتى تهاوى أرضا ً).(11
األسد وسط الساحة ،ربطوا خرطوم املياه بقدم الحصان،
ّ
س%%قط ف%%ي دي%%ر ال%%زور ف%%ي ت%%لك األث%%ناء واح%%دا ً م%%ن أه%%م رم%%وز س%%لطة ال%%طغيان ف%%ي امل%%دي%%نة ،وه%%درت ال%%حناج%%ر
ب%%صيحات ال%%نصر وال%%شعور ب%%االن%%عتاق ،ح%%يث س%%قط ال%%خوف م%%ن ق%%لوب امل%%تظاه%%ري%%ن م%%ع س%%قوط رم%%ز الس%%لطة
في املدينة.
 -9ﻣﻘطﻊ ﻓﯾدﯾو ﯾظﮭر ﺣﺷود اﻟﻣﺗظﺎھرﯾن ﻓﻲ "ﺳﺎﺣﺔ اﻟﺣﺻﺎن" ﻓﻲ دﯾر اﻟزور ،ﺑﺗﺎرﯾﺦh"ps://www.youtube.com/watch? ،2011-4-22 :
v=_baD21ZEhQ4
 -10ﻣﻘﺎﺑﻠﺔ أﺟراھﺎ اﻟﺑﺎﺣث ﻣﻊ اﻟﻧﺎﺷط راﻣﻲ زﯾن اﻟﻌﺎﺑدﯾن )اﺳم ﻣﺳﺗﻌﺎر( ﻣن دﯾر اﻟزور ،ﺑﺗﺎرﯾﺦ :ﻛﺎﻧون ﺛﺎﻧﻲ .2011
 -11ﻓﯾدﯾو ﯾظﮭر ﺣرق ﻣﺗظﺎھري ﻣدﯾﻧﺔ دﯾر اﻟزور ﻟﺗﻣﺛﺎل ﺑﺎﺳل اﻷﺳد وإﺳﻘﺎطﮫ ،ﺑﺗﺎرﯾﺦh"ps://www.youtube.com/watch? ،2011-4-22 :
v=c4Ybl66-Fzo
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ﻳﻮم ﺣﺼﺎر ﺟﺎﻣﻊ ﻋﺜﻤﺎن

ﻳﻌﺪ ﺟﺎﻣﻊ ﻋﺜﻤﺎن أﻫﻢ ﺑﺆر اﻟﺜﻮرة
ﻓﻲ اﻟﻤﺪﻳﻨﺔ ﻟﺬﻟﻚ ﻗﺮرت اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ
إﻏﻼق اﻟﺠﺎﻣﻊ ﺑﺤﺠﺔ إﻋﺎدة ﺗﺮﻣﻴﻤﻪ.

مشروع مدن في الثورة

اﺟﺘﻤﻊ ﻣﻦ 20
إﻟﻰ  25ﺷﺨﺺ
ﻓﻲ اﻟﺴﺎﺣﺔ
اﻟﻤﻄﻠﺔ ﻋﻠﻰ
اﻟﺠﺎﻣﻊ ﺑﺎﻧﺘﻈﺎر
أن ﺗﺄﺗﻲ ﺑﺎﻗﻲ
اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺎت

2011/5/7

وﺻﻞ ﻋﺪد اﻟﻤﻌﺘﺼﻤﻴﻦ
إﻟﻰ  10,000واﺳﺘﻤﺮ
اﻻﻋﺘﺼﺎم ﻟﻤﺪة  3أﻳﺎم
اﺳﺘﻄﺎﻋﻮا ﻓﻴﻪ إﻋﺎدة ﻓﺘﺢ
اﻟﺠﺎﻣﻊ

أﻏﻠﻘﺖ ﻗﻮات اﻷﻣﻦ
اﻟﻤﻨﺎﻓﺬ واﻋﺘﻘﻠﺖ 4
ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺷﻄﻴﻦ

إال أ ّن ق %%وات األم %%ن ل %%م تس %%تسلم ،وأح %%ضرت امل %%زي %%د م %%ن ال %%جنود ،وال %%ذي %%ن اس %%تخدم %%وا وبحس %%ب ال %%ناش %%طني،
ال%رص%اص ال%حي وق%ناب%ل ال%غاز وامل%درع%ات ال%عسكري%ة م%ن أج%ل ف ّ
%ض الج%موع ،وت%فري%ق امل%تظاه%ري%ن .وه%و م%ا
ح%%دث ف%%علياً ،ح%%يث ق%ّ %رر ال%%ناش%%طون فّ %
%ض ت%%ظاه%%رت%%هم ب%%عد س%%اع%%ات م%%ن ال%%تج ّول واله%%تاف ف%%ي أح%%ياء امل%%دي%%نة،
وبعد نجاحهم في فرض أنفسهم قوة أساسية في الشارع.
 .3يوم حصار جامع عثمان
ت%%ح ّول ج%%ام%%ع ع%%ثمان ال%%واق%%ع ف%%ي ح%%ي امل%%طار ال%%قدي%%م ،إل%%ى واح%ٍ %د م%%ن أه%%م ب%%ؤر ال%%ثورة ف%%ي م%%دي%%نة دي%%ر ال%%زور،
وش%%كل م%%حيطه االج%%تماع%%ي م%%ع ال%%وق%%ت ح%%اض%%نة اج%%تماع%%ية للح%%راك ال%%ثوري ف%%ي امل%%نطقة ،وبحس%%ب ش%%هادة
ال%%فرات%%ي ،ك%%ان م%%حيط ج%%ام%%ع ع%%ثمان ف%%ي م%%عظمه م%%ن ال%%داع%%مني للح%%راك ال%%ثوري ،وف%%ي اللح%%ظات ال%%تي ك%%ان
%فر ف%%يها ال%%ناش%%طون ه%%رب %ا ً م%%ن م%%الح%%قات ع%%ناص%%ر األم%%ن أث%%ناء ال%%تظاه%%رات ،غ%%ال%%با ً م%%ا ك%%ان%%وا ي%%لجؤون إل%%ى
يّ %
ب%يوت أه%ال%ي ه%ذا ال%حيّ وي%ختبؤون ف%يها ،ب%ينما أه%ال%ي ال%حيّ ل%م ي%كون%وا ي%سمحون ل%عناص%ر األم%ن ب%دخ%ول
منازلهم وتفتيشها بحثا ً عن هؤالء الناشطني.
م%ن أج%ل ك%ل ه%ذا ،اتخ%ذت الس%لطات ال%حاك%مة ف%ي امل%دي%نة ق%رارا ً ب%إغ%الق ال%جام%ع ب%حجة إع%ادة ت%رم%يمه ،وأت%ى
ذل%%ك ب%%قرار م%%ن "ج%%ام%%ع ج%%ام%%ع" م%%مثل أع%%لى س%%لطة أم%%نية ف%%ي م%%دي%%نة دي%%ر ال%%زور ف%%ي ت%%لك األث%%ناء .وت ّ %م ف%%علياً
إغالق الجامع ،وأغلق معه أغلب املنافذ املؤدية إليه.
ب%عد ب%ضعة أي%ام م%ن إغ%الق ال%جام%ع ،ات%فقت ب%عض املج%موع%ات م%ن ال%ناش%طني ع%لى اق%تحام ال%حصار ال%ذي
ض%%رب%%ته ق%%وات األم%%ن ف%%ي م%%حيط ال%%جام%%ع ،والخ%%روج ب%%مظاه%%رة م%%نه ،ت%%ثبت رف%%ض س%%كان ال%%حيّ له%%ذا ال%%قرار؛
كما ت ّم االتفاق مع مجموعات من مناطق أخرى من أجل تنفيذ هذا االعتصام.
اج%تمع ف%ي ذل%ك ال%يوم امل%واف%ق ل%لساب%ع م%ن أي%ار م%ن س%نة  2011ح%وال%ي  20إل%ى  25ش%خصاً ،ف%ي ال%ساح%ة
امل%%ط ّلة ع%%لى ال%%جام%%ع ،ب%%ان%%تظار أن ت%%أت%%ي ب%%اق%%ي املج%%موع%%ات م%%ن امل%%ناط%%ق األخ%%رى وي%%بدأ االع%%تصام ،إال أنّ
ق%%وات امل%%خاب%%رات ال%%تاب%%عة ل%%لنظام ،ك%%ان%%ت ع%%لى دراي%%ة بمخ%%ططات ال%%ناش%%طني ،فحش%%دت امل%%ئات م%%ن ع%%ناص%%ره%%ا
ف%ي م%حيط امل%نطقة ب%غية م%نع امل%تظاه%ري%ن م%ن التج ّ%مع واالل%تحام م%ع ب%عضهم ف%ي س%اح%ة ج%ام%ع ع%ثمان ،وت%مّ
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ف %%عليا ً إغ %%الق امل %%ناف %%ذ ال %%ثالث %%ة األس %%اس %%ية ال %%تي ت %%قود إل %%ى س %%اح %%ة ال %%جام %%ع .إال أ ّن أه %%ال %%ي امل %%نطقة وال %%ذي %%ن
ي %%عرف %%ون ط %%رق %%ات %%ها وم %%سال %%كها ج %%يداً ،ت %%مكنوا م %%ن اخ %%تراق ال %%حصار وال %%نفاذ إل %%ى امل %%كان ال %%ذي ي %%عتصم ف %%يه
الش %%بان ،وت ّ %م ال %%قبض ع %%لى مج %%موع %%ة م %%ن الش %%بان م %%ن ق %%بل ع %%ناص %%ر األم %%ن ،وص %%ل ع %%دده %%م إل %%ى أرب ٍ %
%عة م %%ن
ال%ناش%طني ،م%ما أدى إل%ى ت%أج%يج م%شاع%ر امل%عتصمني ،وزاد م%ن أع%داده%م وال%تي وص%لت ع%ند ح%لول امل%ساء
إلى نحو عشرة آالف متظاهر ،هدرت أصواتهم في ليل دير الزور املعتدل في ذلك الربيع).(12
أج%برت أع%داد امل%نتفضني ال%كبيرة ق%وى األم%ن ع%لى ف%تح ب%اب ال%تفاوض م%ع امل%تظاه%ري%ن ،وال%ذي%ن أص ّ%روا ع%لى
اإلف %%راج ع %%ن ج %%ميع الش %%بان امل %%عتقلني ،كش %%رط ل %%لتفاوض ،وفش %%لت امل %%فاوض %%ات ،واس %%تمر االع %%تصام ل %%ليوم
ال%%ثان%%ي ،وب%%قيت األع%%داد ال%%كبيرة ل%%لمعتصمني ت%%حتل ال%%ساح%%ة ،وف%%ي ال%%يوم ال%%ثال%%ث اس%%تحضرت ق%%وات األم%%ن
ع %% %ناص %% %ر ج %% %دي %% %دة ل %% %لمؤازرة ،وأط %% %لقت ال %% %رص %% %اص ال %% %حيّ ف %% %ي ال %% %هواء ،وأج %% %برت امل %% %عتصمني ع %% %لى ف %% %ض
اع%تصام%هم ،إال أ ّن ذل%ك ل%م يح%دث إال ب%عد أن واف%قت ال%جهات ال%حكوم%ية ف%ي امل%دي%نة ع%لى إع%ادة ف%تح ج%ام%ع
عثمان ،وفك الحصار والحواجز عن املنطقة.
.4

يوم الشهداء وتحوالت املشهد الثوري

ع%لى أث%ر ح%صار ج%ام%ع ع%ثمان ،وم%ا ن%تج ع%نه م%ن ت%زاي%د ع%دد امل%ظاه%رات ال%ليلية واالع%تصام%ات امل%سائ%ية ال%تي
ب %%ات %%ت أش %%به "ب %%ال %%عادة" ل %%دى ال %%ناش %%طني ،ت %%كثف ت %%واج %%د ال %%قوى األم %%نية داخ %%ل امل %%دي %%نة ،وتح %%دي %%دا ً ف %%ي م %%حيط
ج %%ام %%ع ع %%ثمان ،وف %%ي األح %%ياء ال %%تي ك %%ان %%ت أك %%ثر رادي %%كال %%ية م %%ن غ %%يره %%ا ض %%د ن %%ظام األس %%د ،وع %%لى إث %%ر ه %%ذه
ال%%تح ّوالت ،اب%%تكر ال%%ناش%%طون أش%%كاالً ج%%دي%%دةً ل%%تعبيرات%%هم ال%%ثوري%%ة ،ف%%درج%%ت ف%%ي ت%%لك األث%%ناء م%%ا ع%%رف ب%%اس%%م
"امل%ظاه%رات ال%ط ّيارة" ،وه%ي ع%بارة ع%ن م%ظاه%رات ص%غيرة ت%ض ّم ع%ددا ً ق%ليالً م%ن ال%ناش%طني ،وال ت%دوم ل%وق%ت
ط %%وي %%ل -ب %%ضعة دق %%ائ %%ق ف %%ي أغ %%لب األح %%يان -واله %%دف م %%نها ،اس %%تفزاز ال %%قوى األم %%نية املنتش %%رة ف %%ي أح %%ياء
امل%دي%نة ،وتس%بيب اإلزع%اج ل%ها ب%غية دف%عها إل%ى ال%رح%يل ،م%ن ج%هة ،وم%ن ج%هة ث%ان%ية ك%ان%ت رس%ائ%ل ق%صد م%نها
ال%%ناش%%طون ال%%قول ب%%أنّ%%هم م%%ازال%%وا م%%وج%%ودي%%ن وق%%ادري%%ن ع%%لى ال%%تعبير رغ%%م ال%%تواج%%د األم%%ني ال%%كثيف ف%%ي أح%%ياء
املدينة.

 -12ﺷرﯾط ﻓﯾدﯾو ﯾظﮭر اﻻﻋﺗﺻﺎم اﻟﻣﺳﺎﺋﻲ ﻟﻠﻧﺎﺷطﯾن ﺑﺎﻟﻘرب ﻣن ﺟﺎﻣﻊ ﻋﺛﻣﺎن ﺑن ﻋﻔﺎن ﻓﻲ دﯾر اﻟزور ،ﺑﺗﺎرﯾﺦh"ps:// ،2011-5-7 :
www.youtube.com/watch?v=MF84Ws8Jwfo
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ﻳﻮم اﻟﺸﻬﺪاء وﺗﺤﻮﻻت اﻟﻤﺸﻬﺪ اﻟﺜﻮري
2011/6/3
ﺟﻤﻌﺔ
"أﻃﻔﺎل اﻟﺤﺮﻳﺔ"

ﺧﺮوج ﻣﻈﺎﻫﺮات
ﻛﺒﻴﺮة وﺳﻘﻮط أول
ﺷﻬﻴﺪ اﻟﻄﻔﻞ"ﻣﻌﺎذ

 2011/6/15ﺧﺮوج اﻵﻻف ﻓﻲ
ﺗﺸﻴﻴﻊ اﻟﺮﻛﺎض.
ﺗﻮﺟﻪ اﻟﻤﺘﻈﺎﻫﺮون إﻟﻰ ﺳﺎﺣﺔ
اﻟﺤﺮﻳﺔ وﻗﺎﻣﺖ ﻗﻮى اﻷﻣﻦ
ﺑﺈﻃﻼق اﻟﻨﺎر ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺘﻈﺎﻫﺮﻳﻦ.

اﻟﺮﻛﺎض"

ف%%ي ب%%داي%%ة شه%%ر ح%%زي%%ران ،وتح%%دي%%دا ً ف%%ي ال%%ثال%%ث م%%نه ،وف%%ي ي%%وم الج%%معة ال%%تي أط%%لق ع%%ليها ال%%ناش%%طون اس%%م:
"ج%معة أط%فال الح%ري%ة") ،(13خ%رج%ت م%ظاه%رات ك%بيرة ف%ي امل%دي%نة ،وك%ان%ت ت%لك امل%ظاه%رات ل%تكون ش%بيهة ب%ما
س%%بقها م%%ن ت%%ظاه%%رات خ%%رج%%ت ف%%ي دي%%ر ال%%زور ،ل%%وال أنّ%%ها سج%%لت س%%قوط أول ش%%هيد م%%ن امل%%تظاه%%ري%%ن ،وه%%و
الطفل معاذ الركاض ذو الخمسة عشر عاما ً).(14
بحس%ب ش%هود ع%يان ،وبحس%ب أش%رط%ة ال%فيدي%و امل%ص ّورة ،ك%ان ال%رك%اض وخ%الل م%شارك%ته ف%ي م%ظاه%رات ذل%ك
ال%يوم وال%تي خ%رج%ت ف%ي ح%يّ ال%جورة ،ق%د أص%يب ب%طلق ن%اري ف%ي رج%له ،س%قط ع%لى إث%ره%ا أرض%اً ،وت%مكنت
ق%%وات األم%%ن ف%%يما ب%%عد م%%ن إل%%قاء ال%%قبض ع%%ليه ،وم%%نعوا رف%%اق%%ه م%%ن إس%%عاف%%ه وال%%وص%%ول إل%%يه ،ورغ%%م إص%%اب%%ته،
انهال عليه عناصر األمن بالضرب املبرح بأعقاب البنادق والهراوات ،مما أدى إلى وفاته.
اح%تفظت األجه%زة األم%نية ب%جثمان ال%شهيد ،وس%عت إل%ى اب%تزاز ع%ائ%لته ،واش%ترط%وا ع%ليهم م%ن أج%ل تس%ليمه
أن ي ّ %وق %%عوا ع %%لى تعه %%د ب %%أ ّن اب %%نهم ق %%تل ع %%لى ي %%د ال %%عصاب %%ات اإلره %%اب %%ية ،إال أ ّن ع ّ %م ال %%شهيد ،وبحس %%ب رواي %%ة
ال %%فرات %%ي ،رف %%ض ذل %%ك .وخ %%رج %%ت ف %%ي ت %%لك األث %%ناء م %%ظاه %%رات ع %%ارم %%ة ف %%ي ج %%ميع أح %%ياء دي %%ر ال %%زور أج %%برت
األجهزة األمنية على تسليم جثمان الشهيد.
ف%%ي ال%%خام%%س م%%ن ذل%%ك الشه%%ر) ،(15خ%%رج اآلالف م%%ن أه%%ال%%ي م%%دي%%نة دي%%ر ال%%زور ف%%ي ت%%شييع ال%%رك%%اض ،ج%%اب
امل%%شيعون ش%%وارع امل%%دي%%نة ،وه%%تفوا ض%%د ن%%ظام األس%%د وأجه%%زت%%ه األم%%نية ،ودف%%ن ج%%ثمان ال%%شهيد ف%%ي "م%%قبرة
الحرية" ،وهي عبارة عن قطعة أرض قام الناشطون بتحويلها إلى مقبرة لدفن شهداء الثورة فيها.
وب%%عد ال%%دف%%ن ،اتجه%%ت امل%%ظاه%%رة ال%%تي ض%ّ %مت عش%%رات اآلالف م%%ن امل%%تظاه%%ري%%ن ال%%غاض%%بني ،ب%%ات%%جاه س%%اح%%ة
الح%ري%ة وس%ط امل%دي%نة ،إال أ ّن أجه%زة األم%ن ال%تاب%عة ل%نظام األس%د ،ق%ام%ت ب%إط%الق ال%نار ع%ليهم ،ب%اإلض%اف%ة إل%ى
ال%%غازات امل%%سيّلة ل%%لدم%%وع ،ف%%سقط شه%%داء إض%%اف%%يون ف%%ي ذل%%ك ال%%يوم م%%ن ص%%يف ع%%ام  ،2011ح%%يث أص%%يب
 -13ﻣﻘطﻊ ﻓﯾدﯾو ﯾظﮭر ﺟﺎﻧﺑﺎ ً ﻣن اﻟﻣظﺎھرات اﻟﺗﻲ ﺧرﺟت ﻓﻲ دﯾر اﻟزور ﻓﻲ ﺟﻣﻌﺔ أطﻔﺎل اﻟﺣرﯾﺔ ،ﺑﺗﺎرﯾﺦ h"ps:// ،2011-6-3
www.youtube.com/watch?v=zCCM9gOBdrU
 -14ﻣﻘطﻊ ﻓﯾدﯾو ﯾظﮭر ﺳﻘوط اﻟﺷﮭﯾد ﻣﻌﺎذ اﻟرﻛﺎض ﺑدﯾر اﻟزور ،ﺑﺗﺎرﯾﺦ h"ps://www.youtube.com/watch? ،2011-6-3
v=XTbHaABOrmk
 -15ﺗﺷﯾﯾﻊ اﻟﺷﮭﯾد ﻣﻌﺎذ اﻟرﻛﺎض h"ps://www.youtube.com/watch?v=Y6SkwW_f0oI ،2011-6-5
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ال%شاب%ان ع%بد امل%نعم ح%بشان ،ومح%مد ال%صياح ،ب%طلق ن%اري ،واس%تشهدا ع%لى ال%فور) .(16وخ%رج ف%ي ال%يوم
ال%تال%ي اآلالف م%ن أه%ال%ي م%دي%نة دي%ر ال%زور ال%غاض%بني ،ف%ي ت%شييع ال%شاب%ني ،وس%اد امل%دي%نة م%ناخ م%شحون
ب%ال%غضب والح%زن ع%لى س%قوط الشه%داء ،وك%ان م%ن ال%واض%ح ف%ي ذل%ك ال%وق%ت أ ّن ت%حوالت ج%دي%دة ب%دأت ت%طرأ
على الحراك الثوري في املدينة.
ف %%في ال %%وق %%ت ال %%ذي اك %%تفت ف %%يه أجه %%زة األم %%ن ال %%تاب %%عة ل %%نظام األس %%د ب %%قمع م %%ظاه %%رات دي %%ر ال %%زور م %%ن دون
التس%بّب ب%%سقوط ق%%تلى ف%%ي ص%%فوف امل%%تظاه%%ري%%ن ،وف%%ي ال%%وق%%ت ال%%ذي ك%%ان االع%%تقال أس%%وء م%%ا ك%%ان ي%%مكن أن
ت%قوم ب%ه ه%ذه األجه%زة األم%نية ب%حق امل%تظاه%ري%ن ،وق%د اخ%تُبر ذل%ك ف%ي أك%ثر م%ن م%ناس%بة ب%ما ف%يها امل%ظاه%رات
ال%%تي أس%%قط ف%%يها ال%%ناش%%طون ت%%مثال ب%%اس%%ل األس%%د ،وه%%و م%%ا ك%%ان ي%%عتبر ش%%يئا ً ف%%ي غ%%اي%%ة االس%%تفزاز ل%%لقوى
األم%نية ،إال أنّ%ه ل%م ي%ذك%ر أن س%قط شه%داء ف%ي ت%لك اللح%ظات ،وه%و م%ا ي%شير إل%ى أن ت%ح ّوالً وأوام%را ً ع%سكري%ة
جديدة بدأت األجهزة األمنية بتنفيذها بعد حزيران من عام .2011
 .5أيام التحرير
م%ع ب%داي%ة شه%ر ح%زي%ران م%ن ع%ام  ،2011وب%عد س%قوط أ ّول شه%داء م%دي%نة دي%ر ال%زور ،ت%كثّف الح%راك ال%ثوري
ف%%ي امل%%دي%%نة ب%%شكل م%%لحوظ ،وت%%زاي%%دت أع%%داد امل%%ظاه%%رات ال%%تي راح%%ت ت%%جوب ش%%وارع امل%%دي%%نة ل%%يل ن%%هار ،ف%%لم
ي%كتف ال%ناش%طون ف%ي ت%لك األي%ام ب%الخ%روج ف%ي م%ظاه%رة ي%وم الج%معة ك%امل%عتاد ،ب%ل ص%ارت تخ%رج أغ%لب أي%ام
األس %%بوع ،وت %%زاي %%دت وت %%يرة ه %%ذه ال %%نشاط %%ات ت %%دري %%جيا ً وت %%نام %%ت ط %%ردا ً م %%ع ك %%ل ش %%هيد س %%قط ف %%ي امل %%دي %%نة ع %%لى
أي%دي ق%وات األم%ن وامل%خاب%رات ال%تاب%عة ل%نظام األس%د ،ف%ال%عنف ال%ذي واجه%ت ف%يه ق%وات األم%ن امل%تظاه%ري%ن زاد
من إصرارهم ،وش ّكل محفزا ً إضافيا ً لهم للخروج إلى الشارع والتعبير عن مواقفهم).(17
وف %%ي أواخ %%ر ح %%زي %%ران ،ب %%دأت تشه %%د م %%دي %%نة دي %%ر ال %%زور خ %%روج م %%ظاه %%رات ع %%ارم %%ة ض %ّ %مت م %%ئات األل %%وف م %%ن
امل%تظاه%ري%ن ،ك%ما ح%دث ف%ي م%ظاه%رة ج%معة "س%قوط الش%رع%ية" ب%تاري%خ  24ح%زي%ران  ،2011ح%يث اس%تمرت
ال %%حشود ال %%غاض %%بة ب %%اله %%تاف وال %%تظاه %%ر ف %%ي س %%اح %%ة الح %%ري %%ة وس %%ط امل %%دي %%نة ح %%تى وق %%ت م %%تأخ %%ر م %%ن ذل %%ك

 -16ﻣﻘطﻊ ﻓﯾدﯾو ﯾظﮭر ﺗﺷﯾﯾﻊ اﻟﺷﺎﺑﺎن ﻋﺑد اﻟﻣﻧﻌم ﺣﺑﺷﺎن ،وﻣﺣﻣد اﻟﺻﯾﺎح ،ﻓﻲ دﯾر اﻟزور ،ﺑﺗﺎرﯾﺦh"ps://www.youtube.com/ ،2011-6-6 :
watch?v=dR7L4ZQgll0
 -17ﺷرﯾط ﻓﯾدﯾو ﯾظﮭر ﻋﺷرات اﻵﻻف ﻣن اﻟﻣﺗظﺎھرﯾن ﻓﻲ أﺣﯾﺎء دﯾر اﻟزور ،ﺑﺗﺎرﯾﺦh"p://www.syrrevnews.com/ ،2011-7-22 :
archives/2677
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أﻳﺎم اﻟﺘﺤﺮﻳﺮ
 2011/7/22ﻣﻈﺎﻫﺮة ﺟﻤﻌﺔ
"أﺣﻔﺎد ﺧﺎﻟﺪ"

 2011/6/24ﻣﻈﺎﻫﺮة ﺟﻤﻌﺔ

"ﺳﻘﻮط اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ"

أﻳﺎم اﻗﺘﺤﺎم اﻟﻤﺪﻳﻨﺔ وأﻓﻮل اﻟﺘﺤﺮﻳﺮ اﻷول

ال%يوم) .(18ب%ينما شه%دت إح%دى س%اح%ات امل%دي%نة ،وه%ي س%اح%ة "امل%دل%جي" خ%روج م%ظاه%رات م%سائ%ية ب%شكل
ش %%به ي %%وم %%ي ،ت %%ح ّول %%ت إل %%ى م %%ا يش %%به ال %%كرن %%فاالت ال %%شعبية ،ح %%يث غ% %نّى امل %%تظاه %%رون وه %%تفوا وع% %بّروا ب %%كلّ
19
%تمرت امل%ظاه%رات
األش%كال الس%لمية ال%تي ك%ان%ت م%تاح%ة ع%ن م%واق%فهم وأف%كاره%م ورغ%بتهم ب%االن%عتاق) ( .واس ّ

ال%%حاش%%دة ب%%ال%%تنام%%ي ح%%تى ت%%اري%%خ  22ت%%موز  2011ح%%يث احتش%%د اآلالف م%%ن أه%%ال%%ي دي%%ر ال%%زور ف%%ي س%%اح%%ة
الح%ري%ة ف%ي امل%ظاه%رات ال%تي خ%رج%ت ف%ي ال%يوم ال%ذي دع%اه ال%ناش%طون "بج%معة أح%فاد خ%ال%د") .(20وف%ي ذل%ك
ال%يوم أخ%رج%ت م%دي%نتي ح%ماه وس%ط ال%بالد ودي%ر ال%زور أك%ثر م%ن م%ليون م%تظاه%ر بحس%ب ش%هادات ال%عدي%د م%ن
ال%سوري%ني وال%وس%ائ%ل اإلع%الم%ية ،وك%ان ذل%ك ال%يوم م%ن أك%ثر األي%ام ال%تي أل%همت امل%دن ال%سوري%ة امل%نتفضة ،وم%ن
أكثر اللحظات زخما ً ثوريا ً شهدته سوريا على امتدادها.
ح %%تى ذل %%ك ال %%تاري %%خ ،أي ح %%تى ب %%داي %%ة شه %%ر ح %%زي %%ران م %%ن ع %%ام  ،2011اق %%تصرت م %%مارس %%ات ق %%وى األم %%ن
وامل%%خاب%%رات ع%%لى م%%حاول%%ة اح%%تواء ه%%ذا الح%%راك ال%%شعبي م%%ن دون أن ي%%سقط ض%%حاي%%ا ف%%ي ص%%فوف امل%%دن%%يني،
ف %%اع %%تمدت أس %%ال %%يب "ال99قمع ال99ناع99م" ،م %%ن خ %%الل اع %%تقال ق %%ادة الح %%راك ال %%شعبي وم %%ن ث %%م اإلف %%راج ع %%نهم،
وإط%%الق ال%%غازات امل%%س ّيلة ل%%لدم%%وع ع%%لى امل%%تظاه%%ري%%ن ،أو إخ%%راج مج%%موع%%ات م%%ن امل%%وال%%ني ل%%نظام األس%%د ف%%ي
مسيرات مناهضة للمظاهرات الشعبية ،وغيرها من وسائل القمع واالحتواء الحذر.
إال أن ك%%ل ذل%%ك ل%%م يج%%دي ن%%فعاً ،ب%%ل ع%%لى ال%%عكس ،ف%%في ال%%فترة امل%%متدة ب%%ني ن%%هاي%%ة آذار وح%%تى ت%%موز م%%ن ع%%ام
 ،2011ك %%ان الخ %%ط ال %%بيان %%ي للح %%راك ال %%شعبي ي %%شير إل %%ى ت %%صاع %%د م %%توات %%ر للح %%راك ال %%شعبي ،وك %%ان م %%ن
ال%واض%ح أ ّن ن%ظام األس%د ب%دأ ي%فقد س%يطرت%ه ع%لى امل%دي%نة ت%دري%جيا ً .وبحس%ب ش%هادة ال%ناش%ط ع%لي ال%فرح%ان
 -18ﺷرﯾط ﻓﯾدﯾو ﯾظﮭر اﻟﻣظﺎھرات اﻟﺗﻲ ﺧرﺟت ﻓﻲ ﻣدﯾﻧﺔ دﯾر اﻟزور ﺑﺗﺎرﯾﺦ h"ps://www.youtube.com/watch? ،2011-6-24
v=5xdC2wFEyU4
 -19ﻣظﺎھرات ﻣﺳﺎﺋﯾﺔ ﻓﻲ ﺳﺎﺣﺔ اﻟﻣدﻟﺟﻲ وﺳط ﻣدﯾﻧﺔ دﯾر اﻟزور ،ﺑﺗﺎرﯾﺦ  ،2011-6-22ﻋﻠﻰ اﻟراﺑط:
h"ps://www.youtube.com/watch?v=M8SDi-q8Mig
h"ps://www.youtube.com/watch?v=W9nuHKATTEg
 -20ﻣظﺎھرات ﺣﺎﺷدة ﻓﻲ ﻣدﯾﻧﺔ دﯾر اﻟزور ﻓﻲ ﺟﻣﻌﺔ "أﺣﻔﺎد ﺧﺎﻟد" ،ﺑﺗﺎرﯾﺦ ،2011-7-22 :ﻋﻠﻰ اﻟراﺑط:
h"ps://www.youtube.com/watch?v=JqvUb99jWI4
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م %%ن دي %%ر ال %%زور ،وال %%تي ي %%ورده %%ا ال %%صحفي ال %%سوري ف %%ادي ال %%داه %%وك ف %%ي م %%قال ل %%ه ،ي %%قول" :ع %%ندم %%ا ام %%تدت
ال %%تظاه %%رات ل %%تشمل م %%عظم أح %%ياء امل %%دي %%نة م %%ثل ح %%ي ال %%جبيلة وال %%حوي %%قة وح %%ي ال %%قصور ودي %%ر ال %%عتيق ،ح %%ي
ال%شيخ ي%اس%ني ،وح%ي ال%عرض%ي ،وح%ي ال%عمال ،وال%جورة ،خ%رج%ت أضخ%م ال%تظاه%رات ف%ي دي%ر ال%زور ،ح%يث
ش%%ارك ف%%يها ن%%حو  550أل%%ف ش%%خص ،وس%%ط غ%%ياب ت%%ام للس%%لطة ب%%شكل ك%%ام%%ل ،ح%%يث اخ%%تفى ع%%ناص%%ر األم%%ن
وش%رط%ة امل%رور م%ن ال%شوارع ،وأص%بح أم%ر ت%نظيم وإدارة ال%حياة ال%عام%ة ع%لى ع%ات%ق أه%ل امل%دي%نة ،ك%ان%ت ت%لك
%غص ب %%ها أح %%ياء ال %%شيخ ي %%اس %%ني وال %%عمال وال %%حوي %%قة إل %%ى أن دخ %%ل ال %%جيش إل %%ى امل %%دي %%نة
األع %%داد الضخ %%مة ت ّ %
م%% %نهيا ً التح%% %رك%% %ات الس%% %لمية ب%% %دب%% %اب%% %ات%% %ه وأس%% %لحته وج%% %نوده ال%% %ذي%% %ن اس%% %تقدم ك%% %ثير م%% %نهم م%% %ن ح%% %لب ودم%% %شق
مرغها أهل دير الزور باألرض").(21
كتعزيزات إضافية إلعادة هيبة النظام بعدما ّ
م%ع ب%داي%ة ح%زي%ران ،ك%ان واض%حا ً أ ّن ت%حوالً ف%ي م%مارس%ات ال%قوى األم%نية ق%د ح%دث ،وأ ّن أوام%ر ج%دي%دة ب%ات%ت
ق%%يد ال%%تنفيذ ،وه%%و م%%ا تُ%%رج%%م ع%%مليا ً م%%ن خ%%الل ج%%معة "أط%%فال الح%%ري%%ة" وال%%تي أط%%لق ف%%يها األم%%ن ال%%رص%%اص
ال%حي ع%لى امل%تظاه%ري%ن ،وس%قط ع%لى إث%ر ذل%ك شه%داء وج%رح%ى ف%ي ص%فوف امل%دن%يني ،وه%و م%ا أش%ار ف%ي ت%لك
األي %%ام إل %%ى ت %%صاع %%د مس %%توى ال %%عنف وال %%قمع ح %%يال امل %%تظاه %%ري %%ن ،وال %%تي ك %%ان %%ت ذروت %%ها ف %%ي اق %%تحام ق %%وات
ال %%جيش ،ل %%لمدي %%نة ف %%ي أوائ %%ل آب م %%ن ع %%ام  ،2011ف %%ي ال %%فترة ذات %%ها ع %%لى وج %%ه ال %%تقري %%ب ال %%تي اقتح %%م ف %%يها
الجيش مدينة حماه.
إال أنّ%ه ك%ان ق%د س%بق اق%تحام ال%جيش مل%دي%نة دي%ر ال%زور مج%موع%ة م%ن ال%تح ّوالت وال%تغيّرات ع%لى آل%يات الح%راك
ال %%ثوري ف %%ي امل %%دي %%نة .ف %%بعد ج %%معة "أط %%فال الح %%ري %%ة" ،وس %%قوط مج %%موع %%ة م %%ن الشه %%داء ف %%ي امل %%ظاه %%رات ال %%تي
ت%لتها ،ت%ول%دت ل%دى ال%قوى االج%تماع%ية امل%نتفضة رغ%بة ك%بيرة ف%ي إح%كام ال%سيطرة ع%لى امل%دي%نة وط%رد األجه%زة
األم%نية م%نها ،ع%لى غ%رار م%ا ح%دث ف%ي ح%ماه ،أي%ضا ً ف%ي ذل%ك ال%تاري%خ ،أي ب%عد ج%معة "أط%فال الح%ري%ة" ف%ي
 2011-6-3والتي سقط فيها العشرات من الضحايا في أوساط املدنيني من أهالي مدينة حماه.
وك %%ما دف %%ع ت %%صاع %%د ال %%قمع ف %%ي م %%دي %%نة ح %%ماه ال %%ناش %%طني إل %%ى خ %%يار "تح %%ري %%ر" امل %%دي %%نة ،وط %%رد ال %%قوى األم %%نية
م%نها ،ك%ذل%ك األم%ر ح%دث ف%ي م%دي%نة دي%ر ال%زور ،ودارت ف%ي ت%لك األث%ناء س%جاالت واس%عة ح%ول الج%دوى م%ن
ال%%سيطرة ع%%لى امل%%دي%%نة "وتح%%ري%%ره%%ا" ،وان%%تصر ف%%ي ه%%ذا ال%%سجال ،أول%%ئك ال%%ذي%%ن ش%%جعوا ع%%لى ط%%رد األجه%%زة
األمنية من أحياء املدينة وفرض سلطتهم عليها بالكامل.

 -21ﻓﺎدي اﻟداھوك ،دﯾر اﻟزور  ..ﻣدﯾﻧﺔ ﺛﺎﺋرة ﻋﻠﻰ ﺿﻔﺎف ﻧﮭر اﻟﻔرات ،ﺟرﯾدة اﻟﻣﺳﺗﻘﺑل اﻟﻠﺑﻧﺎﻧﯾﺔ ،ﻋدد ،4439 :ﺗﺎرﯾﺦ.2012-8-25 :

!18

دير الزور :الجسر املعلق

صبر درويش

حكاية ما انحكت SyriaUntold

مشروع مدن في الثورة

ع%%لى إث%%ر ه%%ذه ال%%دي%%نام%%يات امل%%تسارع%%ة ،وبحس%%ب ش%%هادة ال%%ناش%%ط رام%%ي أب%%و زي%%ن ال%%عاب%%دي%%ن ان%%دف%%ع نش%%طاء
امل%دي%نة وث%واره%ا ف%ي ح%وال%ي ال%نصف األول م%ن شه%ر ت%موز إل%ى نش%ر ال%حواج%ز ف%ي م%داخ%ل األح%ياء ال%شعبية
مل %%دي %%نتهم ،ف %%ي م %%حاول %%ة م %%نهم مل %%نع ق %%وات األم %%ن ال %%تاب %%عة ل %%نظام األس %%د م %%ن دخ %%ول %%ها ،وب %%دأ الس %%الح ف %%ي ت %%لك
األث %%ناء ب %%التس ّ %لل إل %%ى أوس %%اط امل %%نتفضني ،وبحس %%ب ال %%شهادات ،ل %%م ي %%عدو الس %%الح ف %%ي ت %%لك األوق %%ات ك %%ون %%ه
س%%الح %ا ً ف%%ردي %ا ً م%%ن ن%%وع ب%%نادق ال%%صيد وغ%%يره%%ا م%%ن الس%%الح ال%%خفيف ،إال أ ّن ت%%جار الس%%الح ك%%ان%%وا ق%%د ب%%دأوا
في الظهور فعليا ً في تلك األثناء.
س%%يطرت ال%%قوى امل%%نتفضة ع%%لى أغ%%لب أح%%ياء م%%دي%%نة دي%%ر ال%%زور ،ون%%صب امل%%حتجون ال%%حواج%%ز امل%%صنوع%%ة م%%ن
ال%رك%ام وب%عض األدوات امل%نزل%ية ف%ي م%داخ%ل أح%يائ%هم ،ون%ظموا أن%فسهم ووض%عوا ح%راس%ا ً ع%لى ه%ذه ال%حواج%ز
%ترق%%ب ،وال%%ذي ل%%م ي%%منع خ%%روج امل%%ظاه%%رات ب%%شكل
مل%%نع تس ّ %لل ق%%وات األم%%ن إل%%يها .وس%%اد امل%%دي%%نة م%%ناخ %ا ً م%%ن الّ %
ش%%به ي%%وم%%ي ف%%ي أح%%ياء امل%%دي%%نة ال%%تي غ%%اب%%ت ع%%نها ال%%قوى األم%%نية ،وب%%اق%%ي أجه%%زة ال%%بول%%يس ب%%شكل ي%%دع%%و إل%%ى
الريبة).(22
ل%م ي%طل أم%ر "تح%ري%ر" م%دي%نة دي%ر ال%زور ك%ثيراً ،ح%تى ب%دأ ن%ظام األس%د ف%ي دم%شق ب%ال%تجهيز ل%عملية اق%تحام
واس%%عة ل%%لمدي%%نة؛ ف%%اس%%تقدم%%ت ق%%وات ع%%سكري%%ة م%%ن دم%%شق وح%%لب ،وبحس%%ب م%%صادر إع%%الم%%ية ف%%ي ت%%لك األث%%ناء
ت%% %وجه%% %ت إل%% %ى م%% %دي%% %نة دي%% %ر ال%% %زور أك%% %ثر م%% %ن  250آل%% %ية ع%% %سكري%% %ة ت%% %ضم ال%% %دب%% %اب%% %ات وغ%% %يره%% %ا م%% %ن األس%% %لحة
ال%ثقيلة) .(23وف%ي ن%هاي%ة شه%ر ت%موز م%ن ذل%ك ال%عام ،ك%ان%ت ق%وات ال%نظام ت%حكم ح%صاره%ا ع%لى م%حيط امل%دي%نة
من كل الجهات ،مته ّيئ ًة القتحام األحياء املنتفضة وفرض سيطرتها عليها بقوة السالح.
 .6أيام اقتحام املدينة وأفول التحرير األول
ق%بل ح%صار م%دي%نة دي%ر ال%زور م%ن ق%بل ق%وات ال%جيش ال%تاب%عة ل%لنظام ال%سوري ب%بضعة أي%ام ،ج%رت م%فاوض%ات
ب%%ني م%%مثلني ع%%ن الح%%راك ال%%شعبي ف%%ي امل%%دي%%نة وم%%مثلني ع%%ن ن%%ظام األس%%د ،وبحس%%ب ش%%هادة ال%%فرات%%ي ،ط%%لب
م%مثلو الح%راك ال%شعبي م%ن قّ %وات ال%نظام اإلف%راج ع%ن ج%ميع م%عتقلي امل%دي%نة امل%وج%ودي%ن ف%ي األف%رع األم%نية،
%كف ع%%ن اق%%تحام م%%نازل امل%%دن%%يني وال%%ناش%%طني واع%%تقال%%هم ،ف%%ي امل%%قاب%%ل يتعه%%د الش %بّان ب%%رف%%ع ال%%حواج%%ز م%%ن
والّ %
مداخل املدينة ،ويسمحون بعودة الحياة الطبيعية إليها.

 -22ﻣﻘطﻊ ﻓﯾدﯾو ﯾظﮭر ﺣﺷود اﻟﻣﺗظﺎھرﯾن ﻣﺗوﺟﮭﺔ ﻟﺳﺎﺣﺔ اﻟﻣدﻟﺟﻲ ﺑدﯾر اﻟزور h"p://www.syrrevnews.com/archives/ ،2011-7-24
2934
 -23اﻟدﺑﺎﺑﺎت اﻟﺳورﯾﺔ ﺗﻘﺗﺣم دﯾر اﻟزور و"اﻧﺷﻘﺎق ﻛﺑﯾر" ﻓﻲ اﻟﺟﯾش ،ﻣوﻗﻊ  NOWاﻻﺧﺑﺎري ،ﺑﺗﺎرﯾﺦ.2011-8-7 :
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ب%% %يد أ ّن ق%% %رار اق%% %تحام امل%% %دي%% %نة ك%% %ان ق%% %د اتخ%% %ذ ف%% %ي دم%% %شق ،ف%% %في ت%% %لك األث%% %ناء ال%% %تي ك%% %ان%% %ت تج%% %ري ف%% %يها
امل %%فاوض %%ات ،ك %%ان ال %%نظام ف %%ي دم %%شق ي %%رس %%ل ق %%وات %%ه ال %%عسكري %%ة ف %%ي ال %%طري %%ق إل %%ى دي %%ر ال %%زور .وف %%عليا ً ف %%ي
ح %%وال %%ي ن %%هاي %%ة شه %%ر ت %%موز /ي %%ول %%يو م %%ن ع %%ام  ،2011وص %%لت امل %%ئات م %%ن امل %%جنزرات واآلل %%يات ال %%عسكري %%ة،
وانتش%رت ف%ي م%حيط امل%دي%نة م%تهيئ ًة الق%تحام%ها ،وخ%الل ع%دة أي%ام ،م%نع أي ش%خص م%ن ال%دخ%ول أو الخ%روج
م %%ن امل %%دي %%نة ،إال أنّ %%ه ورغ %%م ذل %%ك ،ت %%مكنت العش %%رات م %%ن األس %%ر م %%ن ال %%فرار م %%ن ب %%يوت %%ها ،ن %%ازح %%ة إل %%ى ال %%ري %%ف
القريب خوفا ً من مجازر قد ترتكبها قوات األسد.
ا .أواخ99ر ت9موز… ق9صف ع9نيف وض9حاي9ا

ف%ي ال%يوم األ ّول ل%عملية اق%تحام م%دي%نة دي%ر ال%زور ،أي ف%ي ي%وم الخ%ميس امل%واف%ق ل%لثام%ن والعش%ري%ن م%ن شه%ر
ت%%موز ،ب%%دأت ق%%وات ال%%جيش وامل%%خاب%%رات ال%%سوري%%ة ع%%مليات واس%%عة ف%%ي امل%%دي%%نة ،وب%%اش%%رت ع%%مليات%%ها ب%%اق%%تحام
ع%%دة أح%%ياء ك%%حيّ ال%%جورة وح %يّ ال%%حوي%%قة وح %يّ ال%%عمال وغ%%يره%%ا ،وح%%دث إط%%الق ن%%ار ك%%ثيف س%%قط ع%%لى إث%%ره
عدد من القتلى في صفوف األهالي ،والعشرات من الجرحى.
ب%حجة نش%ر ال%حواج%ز م%ن ق%بل أه%ال%ي م%دي%نة دي%ر ال%زور ،ق ّ%رر ن%ظام األس%د اق%تحام امل%دي%نة ،وف%ي ال%ثالث%ني م%ن
شه %%ر ت %%موز) ،(24وبحس %%ب ش %%هادة رام %%ي أب %%و زي %%ن ال %%عاب %%دي %%ن ،ت %%ق ّدم %%ت ق %%وات األس %%د م %%ن ال %%جهة ال %%غرب %%ية
ل%%لمدي%%نة ،م%%ن ج%%هة ح %يّ ال%%جورة ،وب%%اش%%رت ب%%قصفه ب%%امل%%دف%%عية ال%%ثقيلة وق%%ذائ%%ف ال%%دب%%اب%%ات ،مس%%تهدف%%ة م%%نازل
امل%%دن%%يني وم%%متلكات%%هم ال%%خاص%%ة ،وس%%قط العش%%رات م%%ن ال%%ضحاي%%ا ف%%ي أوس%%اط امل%%دن%%يني ،وح%%دث%%ت اش%%تباك%%ات
خ%فيفة ب%ني مج%موع%ات م%ن الش%بان امل%دن%يني ال%ذي%ن ح%اول%وا ال%تص ّدي ل%ق ّوات ال%جيش وم%نع ت%قدم%ه ،مس%تخدم%ني
أس%%لح ًة خ%%فيفة م%%ن ب%%نادق ص%%يد وق%%ناب%%ل امل%%ول%%وت%%وف وغ%%يره%%ا ،وام%%تدت االش%%تباك%%ات ح%%تى دوار غ%%سان ع%%بود
وسط املدينة.
وم %%ع ن %%هاي %%ة ال %%يوم ال %%ثان %%ي م %%ن ال %%قصف ال %%عنيف ع %%لى ح %يّ ال %%جورة ،سج %%ل س %%قوط ع %%دد م %%ن ال %%ضحاي %%ا ف %%ي
أوس%اط امل%دن%يني م%ن ب%ينهم أك%ثر م%ن خ%مسني ج%ري%حا ً) .(25وخ%الل ث%الث%ة أي%ام أج%بر الش%بان ع%لى االن%سحاب
م %%ن ال %%حيّ ،وت %%مكنت ق %%وات ال %%نظام م %%ن دخ %%ول %%ه ،واس %%تمر ت %%واج %%د ق %%وات ال %%جيش ل %%حوال %%ي س %%تة أي %%ام ،ق %%ام %%ت
خ%الل%ها ب%تمشيط امل%نطقة واع%تقال العش%رات م%ن األه%ال%ي وال%ناش%طني ،ب%ينما ق%ام األه%ال%ي ب%دف%ن ض%حاي%اه%م
ف%%ي الح%%دائ%%ق ال%%عام%%ة ل%%عدم ق%%درت%%هم ع%%لى ال%%وص%%ول إل%%ى م%%داف%%ن امل%%دي%%نة .ح%%رق%%ت امل%%نازل ،وارت%%كبت الج%%رائ%%م،
 -24ﻣﻘطﻊ ﻓﯾدﯾو ﯾظﮭر دﺑﺎﺑﺎت ﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﻠﺟﯾش اﻟﺳوري ﺗﺗﺟول ﻓﻲ أﺣﯾﺎء اﻟﻣدﯾﻧﺔ ،ﺑﺗﺎرﯾﺦh"ps://www.youtube.com/watch? ،2011-7-31 :
v=_gOGpawzRqA
 -25ﻣوﻗﻊ ﻋﻠﻰ اﻟوﯾب ،ﯾؤرﺷف أﺳﻣﺎء وﺗﻔﺎﺻﯾل اﻟﺷﮭداء اﻟذﯾن ﺳﻘطوا ﻓﻲ دﯾر اﻟزور ،ﻋﻠﻰ اﻟراﺑطh"p://soo.gd/YWBs :
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أﻳﺎم اﻗﺘﺤﺎم اﻟﻤﺪﻳﻨﺔ وأﻓﻮل اﻟﺘﺤﺮﻳﺮ اﻷول
أواﺧﺮ ﺗﻤﻮز ..ﻗﺼﻒ ﻋﻨﻴﻒ وﺿﺤﺎﻳﺎ
 2011/7/28اﻟﻴﻮم اﻷول ﻻﻗﺘﺤﺎم اﻟﻤﺪﻳﻨﺔ

ﺑﻌﺪ اﻟﺴﻴﻄﺮة ﻋﻠﻰ ﺣﻲ اﻟﺠﻮرة ،اﻗﺘﺤﻤﺖ
ﻗﻮات اﻻﻣﻦ أﺣﻴﺎء :اﻟﺤﻮﻳﻘﺔ  -اﻟﻘﺼﻮر
اﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ  -اﻟﺠﺒﻴﻠﺔ وﺣﻲ اﻟﻌﻤﺎل.

 2011/7/30ﻗﺼﻒ ﻣﻦ اﻟﺠﻬﺔ اﻟﻐﺮﺑﻴﺔ
ﻟﻠﻤﺪﻳﻨﺔ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ ﺣﻲ اﻟﺠﻮرة وﺳﻘﻮط
اﻟﻌﺸﺮات ﻣﻦ اﻟﻀﺤﺎﻳﺎ .

ونه%% %بت أم%% %الك األه%% %ال%% %ي ،وس%% %قط العش%% %رات م%% %ن ال%% %ضحاي%% %ا ،وت ّ % %م اإلع%% %الن ع%% %ن أن ال%% %حيّ ب%% %ات آم%% %نا ً م%% %ن
"اإلرهابيني" بحسب إعالم النظام آنذاك).(26
ب%عد ال%سيطرة ع%لى ح%ي ال%جورة ،تّ %وجه%ت ال%قوات ال%عسكري%ة ب%ات%جاه الش%رق ،واقتح%مت ق%طع ال%جيش أح%ياء:
ال %%حوي %%قة ،وال %%قصور ،وامل %%وظ %%فني ،ووص %%لت ط %%الئ %%ع ال %%جيش إل %%ى ح %%ي ال %%جبيلة ،وت %%اب %%عت ال %%قطع ال %%عسكري %%ة
ت%ق ّدم%ها ب%ات%جاه ح%يّ ال%عمال ،ف%ارضً %ة س%يطرت%ها ب%ال%كام%ل ع%لى ه%ذه األح%ياء) .(27وب%عد االن%تهاء م%ن ع%مليات
ال%تمشيط وح%مالت االع%تقال ،نش%رت ق%وات األم%ن وال%جيش ع%ناص%ره%ا وح%واج%زه%ا ف%ي م%داخ%ل األح%ياء وف%ي
ال%%ساح%%ات ال%%عام%%ة ،وت%%ق ّدم%%ت ب%%اق%%ي ق%%طع ال%%جيش ب%%ات%%جاه ح%%ي امل%%طار ال%%قدي%%م أح%%د أه%%م ال%%بؤر ال%%ثوري%%ة ف%%ي
امل%دي%نة؛ وه%ناك ،ق%ام%ت ق%وات األس%د ب%قصف م%ئذن%ة ج%ام%ع ع%ثمان ب%ن ع%فان ،أح%د أه%م رم%وز الح%راك ال%ثوري
مقرا ً لها ،وح ّولته إلى حاجز عسكري تابع لها).(28
في املدينة ،واتخذت قوات األسد من الجامع ّ
ب .ح9ي امل99طار ال9قدي9م

ل%يس م%صادف%ة أن ان%طلقت أول%ى م%ظاه%رات م%دي%نة دي%ر ال%زور م%ن ج%ام%ع ع%ثمان ب%ن ع%فان ال%واق%ع وس%ط ح%يّ
امل%طار ال%قدي%م ،ف%في ال%وق%ت ال%ذي ن%جح ف%يه ال%ناش%طون م%ن الخ%روج م%ن ج%ام%ع ع%ثمان ف%ي أول%ى م%ظاه%رات%هم،
ك%%ان%%ت ال%%عدي%%د م%%ن ال%%جوام%%ع األخ%%رى ف%%ي امل%%دي%%نة –ك%%جام%%ع ال%%صفا -ق%%د وق%%فت ض%%د ال%%ناش%%طني ،وف%%ي ب%%عض
األح%%يان ،وك%%ما أوردن%%ا أع%%اله ،س%%اه%%مت ه%%ذه ال%%جوام%%ع ف%%ي ال%%تص ّدي ل%%هؤالء ال%%ناش%%طني وم%%نعهم م%%ن اله%%تاف
ضد نظام األسد.
ت %%كمن أه %%مية ح %يّ امل %%طار وت %%ح ّول %%ه ت %%دري %%جيا ً إل %%ى ب %%ؤرة ث %%وري %%ة ج %%معت وح %%مت ال %%ثوار ،ف %%ي ط %%بيعة ال %%حاض %%نة
االج%تماع%ية ال%تي مّ %يزت ه%ذا ال%حيّ ،وال%تي ك%ان%ت ف%ي مج%ملها م%تعاط%فة وداع%مة للح%راك ال%ثوري ف%ي امل%دي%نة،

 -26ﻣﻘطﻊ ﻓﯾدﯾو ﯾظﮭر ﻗﺻف ﻗوات اﻷﺳد ﻷﺣﯾﺎء ﻣدﯾﻧﺔ دﯾر اﻟزور ﺑﺗﺎرﯾﺦ h"ps://www.youtube.com/watch? ،2011-7-31
v=MreFa7vpiZs
 -27ﻣﻘطﻊ ﻓﯾدﯾو ﯾظﮭر إطﻼق اﻟﻧﺎر اﻟﻛﺛﯾف ﻣن ﻗﺑل ﻗوات اﻟﺟﯾش اﻟﺳوري ﻓﻲ ﺣﻲّ اﻟﺣوﯾﻘﺔ ،ﺑﺗﺎرﯾﺦh"ps://www.youtube.com/ ،2011-8-7 :
watch?v=vxjJSpaYmvo
 -28ﺷرﯾط ﻓﯾدﯾو ﯾظﮭر ﻗﺻف ﻗوات اﻷﺳد ﻟﻣﺋذﻧﺔ ﻣﺳﺟد ﻋﺛﻣﺎن ﺑن ﻋﻔﺎن ﻓﻲ ﻣدﯾﻧﺔ دﯾر اﻟزور ،ﺑﺗﺎرﯾﺦh"ps:// .2011-8-10 :
www.youtube.com/watch?v=xDGmbjeMMDQ
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وبحس%%ب ش%%هادة ث%%ائ%%ر ال%%فرات ،ف%%ي ك%%ثير م%%ن األح%%يان ،ك%%ان ال%%ناش%%طون ي%%ختبؤون ف%%ي ب%%يوت أه%%ال%%ي ال%%حي
أث %%ناء ه %%رب %%هم م %%ن ق %%وات األم %%ن ال %%سوري ،ب %%ينما ك %%ان األه %%ال %%ي ي %%منعون ق %%وات األم %%ن م %%ن دخ %%ول م %%نازل %%هم
والبحث فيها عن الناشطني الهاربني.
وبحس%ب ع%دة ش%هادات م%ن س%كان م%دي%نة دي%ر ال%زور ،ي%عتبر ح%يّ امل%طار ال%قدي%م ،ح%يّا ً ح%دي%ث ال%نشأة ،ح%يث
ب%ني ال%حيّ ف%ي ح%وال%ي ب%داي%ة ال%ثمان%ينيات م%ن ال%عقد امل%نصرم ،وك%ان أغ%لب س%كان ال%حي ،ه%م م%ن ال%قادم%ني
%تقروا ف%%ي امل%%دي%%نة م%%ع ال%%وق%%ت ،واس%%تملكوا م%%نازل ف%%ي ح%%ي
م%%ن ال%%ري%%ف ال%%قري%%ب إل%%ى دي%%ر ال%%زور ،وال%%ذي%%ن اسّ %
املطار ،وأعادوا بناء شبكة عالقاتهم االجتماعية.
ب%%ينما أغ%%لب س%%كان ال%%حيّ هّ %م م%%ن امل%%وظ%%فني ل%%دى م%%ؤس%%سات ال%%دول%%ة ،أو ال%%ذي%%ن ق%%دم%%وا إل%%ى امل%%دي%%نة ل%%لدراس%%ة،
وأس%%سوا ف%%يها أس%%ره%%م وح%%يات%%هم ال%%خاص%%ة .وت%%ع ّد م%%دي%%نة
وم%%ن ث%%م اس%%تقروا ب%%ها ب%%عد ان%%تهائ%%هم م%%ن دراس%%تهم% ّ ،
أم%%وح%%سن واح%%دة م%%ن أه%%م م%%دن ري%%ف دي%%ر ال%%زور ال%%تي ق%%دم م%%نها م%%هاج%%رون واس%%تقروا ف%%يما ب%%عد ف%%ي ح %يّ
امل%%طار .وم%%ن امل%%عروف ع%%ن م%%دي%%نة أم%%وح%%سن ارت%%فاع م%%عدالت ال%%تعليم ف%%يها ،ك%%ما م%%ن امل%%عروف ع%%ن م%%ثقفيها –
وه%%م ك%%ثر -م%%يول%%هم ال%%يساري%%ة ،ح%%تى أ ّن امل%%دي%%نة ك%%ان%%ت ت%%سمى ف%%ي األوس%%اط ال%%ثقاف%%ية ال%%سوري%%ة بـ "م%%وس%%كو
الصغرى".
م%ع م%ضي ال%زم%ن ،ت%ك ّون%ت ش%بكات ج%دي%دة م%ن ال%عالق%ات االج%تماع%ية امل%دي%نية ،إال أ ّن ه%ذه ال%عالق%ات امل%دي%نية
ظّ %لت مش%دودة ب%طبيعتها إل%ى ج%ذوره%ا ال%ري%فية وال%عشائ%ري%ة ب%طبيعة ال%حال ،ف%نشأت رواب%ط م%تينة ف%ي ال%حيّ،
ش%%كلت ف%%يما ب%%عد "ش%%بكة الح%%ماي%%ة االج%%تماع%%ية ال%%تقليدي%%ة" ل%%لقاط%%نني ف%%ي ح%%ي امل%%طار .وع%%ندم%%ا ق%ّ %رر الش%%بان
االن%تفاض ع%لى ن%ظام األس%د ف%ي آذار  ،2011م%ا ك%ان م%ن أه%ال%ي ال%حيّ س%وى دع%م أب%نائ%هم وم%سان%دت%هم.
ك ّ%ل ه%ذا ج%عل م%ن ح%يّ امل%طار ب%ؤرة ث%وري%ة ،ل%ن ي%كتفي ب%أن ي%كون ال%حضن ال%ذي ل%جأ إل%يه ن%اش%طو امل%دي%نة ف%ي
مرحلة النشاط السلمي فقط ،بل إنّه سيتح ّول فيما بعد لبؤرة الكفاح الثوري املسلح في املدينة.
م %%ن أج %%ل ك %ّ %ل ه %%ذا ،ع %%مدت ق %%وات األس %%د ف %%ي أك %%ثر م %%ن م %%ناس %%بة إل %%ى اق %%تحام ال %%حيّ ووض %%ع ح ّ %د ل %%نشاط %%ات
أب%%نائ%%ه امل%%ناوئ%%ة ل%%نظام األس%%د ،ف%%اقتح%%م ال%%حيّ ع%%ددا ً م%%ن امل%ّ %رات ،وش%نّت األجه%%زة األم%%نية ال%%عدي%%د م%%ن ح%%مالت
امل%داه%مة ف%يه ،واع%تقل العش%رات م%ن أب%نائ%ه ،وع%ندم%ا دخ%ل ال%جيش إل%ى امل%دي%نة ،س%ارع إل%ى ال%ت ّوج%ه إل%ى ح%يّ
امل%%طار ال%%قدي%%م ،وق%%ام ب%%قصف م%%ئذن%%ة ج%%ام%%ع ع%%ثمان ب%%ن ع%%فان وإس%%قاط%%ها ،ف%%ي س%%لوك ان%%تقام%%ي واض%%ح ،ك%%ان
اله %%دف م %%نه ،إس %%قاط أح %%د رم %%وز امل %%دي %%نة ال %%ثوري .وف %%عليا ً ك %%ان س %%قوط ال %%حيّ ف %%ي ق %%بضة ق %%وات األس %%د ب %%عد
اق%تحام%ها ل%لمدي%نة ،م%ؤش%را ً ع%لى ت%مكنها م%ن ال%سيطرة ع%لى ب%اق%ي أح%ياء دي%ر ال%زور وإن%هاء م%رح%لة ال%نضال
السلمي فيها.
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ال99باب ال9ثان9ي :م9رح9لة ال99كفاح املس99لح… أي99لول ال99تحوالت
ك%يف ب%دأ التس%ليح؟ وم%ا ه%ي ال%عوام%ل ال%تي دف%عت إل%يه؟ وم%ن ه%م ال%فئات االج%تماع%ية ال%تي اس%تقطبها خ%يار
حمل السالح؟ وماهي النتائج التي ترتبت على ذلك؟
 .1أيلول التسليح ووالدة كتائب الجيش الح ّر
ف%%ي ال%%وق%%ت ال%%ذي ل%%م ت%%كن ظ%%اه%%رة ح%%مل الس%%الح س%%ائ%%دة ب%%شكل ك%%بير ف%%ي أوس%%اط امل%%نتفضني ،وك%%ان الس%%الح
م%%تواري %ا ً ف%%ي أغ%%لب األح%%يان ع%%ن أع%%ني األه%%ال%%ي ،وال%%ذي ل%%م ي%%كن ي%%عدو ك%%ون%%ه س%%الح %ا ً خ%%فيفا ً ك%%بنادق ال%%صيد
وغ%يره%ا ،ب%دأ ه%ذا املشه%د ب%ال%تغيّر م%نذ ن%هاي%ة شه%ر ت%موز س%نة  ،2011وبحس%ب ش%هادة ال%ناش%ط رام%ي أب%و
زي%%ن ال%%عاب%%دي%%ن ،ف%%ي ت%%لك األث%%ناء ،ب%%ات م%%ن امل%%مكن رؤي%%ة ش%%بان م%%لثمني منتش%%ري%%ن ع%%لى أط%%راف امل%%ظاه%%رات
ال%تي ك%ان%ت تخ%رج ض%د ن%ظام األس%د ،أو ف%ي ب%عض ش%وارع امل%دي%نة ،وب%حوزت%هم أن%واع م%ختلفة م%ن الس%الح،
ال%تي ل%م ي%خبره%ا ال%ناش%طون م%ن ق%بل ،ك%قواذف اآلر ب%ي ج%ي ،وال%بنادق اآلل%ية ،وغ%يره%ا م%ن أن%واع األس%لحة،
وك %%ان م %%ن ال %%واض %%ح ف %%ي ت %%لك األث %%ناء ،أ ّن م %%شاه %%دة ش %%بان يح %%ملون الس %%الح ب %%ات ج %%زءا ً م %%ن املشه %%د ال %%عام
للمدينة.
أﻳﻠﻮل
اﻟﺘﺴﻠﻴﺢ
ووﻻدة ﻛﺘﺎﺋﺐ
اﻟﺠﻴﺶ
اﻟﺤﺮ

2011
ﻣﻦ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﺗﻤﻮز ﺣﺘﻰ
ﻣﻨﺘﺼﻒ ﺗﺸﺮﻳﻦ اﻷول
اﻗﺘﺼﺮ ﺣﻤﻞ اﻟﺴﻼح
ﻋﻠﻰ ﺣﻤﺎﻳﺔ اﻟﻤﻈﺎﻫﺮات

ﻧﻬﺎﻳﺔ ﺗﺸﺮﻳﻦ اﻷول
أول ﻫﺠﻮم ﻟﻜﺘﻴﺒﺔ
ﻋﻤﺮ ﺑﻦ اﻟﺨﻄﺎب
ﻋﻠﻰ ﺣﺎﺟﺰ اﻟﻤﺮﻳﻌﻴﺔ

إرﻫﺎﺻﺎت
اﻟﺠﻴﺶ
اﻟﺤﺮ

2011/11/25
ﺗﻮاﻟﺖ ﻋﻤﻠﻴﺎت
اﻟﺠﻴﺶ اﻟﺤﺮ
ﻋﻠﻰ ﺷﻜﻞ "ﺣﺮب
اﻟﻌﺼﺎﺑﺎت"

ﻗﺴﻤﻮا أﻧﻔﺴﻬﻢ إﻟﻰ
ﻣﺠﻤﻮﻋﺎت ﺻﻐﻴﺮة
ﻣﻮﺟﻬﻴﻦ ﺿﺮﺑﺎﺗﻬﻢ
ﻟﻘﻮات اﻟﻨﻈﺎم

اﺳﺘﻤﺮت ﻫﺬه
اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت ﺣﺘﻰ

آذار 2012

وب %%ني ن %%هاي %%ة ت %%موز -آب ،وح %%تى م %%نتصف شه %%ر تش %%ري %%ن أول أك %%توب %%ر م %%ن ع %%ام  ،2011ل %%م ي %%ذك %%ر ح %%دوث أيّ
ص%%دام مس%%لح واس%%ع ب%%ني مج%%موع%%ات الش%%بان امل%%نتفضني ون%%ظام األس%%د ،واق%%تصر وج%%ود ح%%ملة الس%%الح ع%%لى
ال%%تواج%%د ف%%ي أط%%راف امل%%ظاه%%رات ب%%حجة ح%%ماي%%تها ،واالش%%تباك ب%%ني ال%%فينة واألخ%%رى م%%ع ب%%عض ج%%نود األس%%د
ب%%طري%%قة تش%%به إل%%ى ح%%د ب%%عيد ح%%روب ال%%عصاب%%ات ،ح%%يث ل%%م ي%%كن ي%%تع ّدى األم%%ر إط%%الق ب%%عض األع%%يرة ال%%ناري%%ة
م %%ن ق %%بل الش %%بان امل %%نتفضني ع %%لى ج %%نود األس %%د ،وي %%لوذون ب %%عده %%ا ب %%ال %%فرار .وب %%االس %%تناد إل %%ى مج %%موع %%ة م %%ن
ال %%شهادات ،ك %%ان %%ت أ ّول ع %%ملية ص %%دام ب %%ني م %%قات %%لو م %%ا س %%يصبح ف %%يما ب %%عد "ب %%ال %%جيش الح %%ر" وق %%وات األس %%د،
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ك%ان%ت ف%ي ح%وال%ي ن%هاي%ة شه%ر تش%ري%ن أول اك%توب%ر ع%ام  ،2011ع%ندم%ا ه%اج%مت مج%موع%ة م%ن ال%ثوار ح%اج%زاً
تابعا ً لقوات األسد.
بحس%ب رواي%ة ي%اس%ر ع%الوي ،29أح%د ن%اش%طي دي%ر ال%زور ،وال%ذي ينح%در م%ن م%دي%نة أم%و ح%سن ،30ف%ي ح%وال%ي
ن%هاي%ة شه%ر أك%توب%ر ،ن%فذت مج%موع%ة م%ن امل%قات%لني دع%ت ن%فسها ف%ي ذل%ك ال%وق%ت بـ "مج%موع%ة ال%حاج مح%مود
امل%%حيسن" ،ال%%تي س%%تصبح ف%%يما ب%%عد ك%%تيبة "ع%%مر ب%%ن الخ%%طاب" ،31وال%%تي سيج%%ري ن%%قاش%%ها الح%%قاً ،ن%%فذت
املج%موع%ة ع%ملية ض%د ح%اج%ز ت%اب%ع ل%قوات األس%د وي%دع%ى "ح%اج%ز امل%ري%عية" ،وي%قع ع%لى ال%طري%ق ال%واص%ل ب%ني
مدينة أم حسن ودير الزور ،بالقرب من مدرسة "املريعية" ،املتاخمة لسور مطار دير الزور العسكري.
وك%ان ع%رف ع%ن ه%ذا ال%حاج%ز ،ك%ثرة امل%ضاي%قات ال%تي تس%بّب ب%ها ل%سكان امل%نطقة ،بس%بب ع%مليات ال%تفتيش
وال%تدق%يق ع%لى ج%ميع ال%عاب%ري%ن ،ح%تى وص%ل األم%ر ف%ي ه%ذا ال%حاج%ز ب%توق%يف ط%لبة امل%دارس وت%فتيشهم وأخ%ذ
أوراقهم.
وف%ي أح%د األي%ام ،وك%ما ي%روي ل%نّا ع%الوي ،ك%ان أح%د ض%باط ال%نظام ،ب%رت%بة م%الزم ،م%ناوب%ا ً ع%لى ه%ذا ال%حاج%ز،
أوق%ف ال%ضاب%ط س%يارة ن%قل ع%ام تح%مل ع%ددا ً م%ن امل%درس%ني ،وأن%زل إح%دى امل%درس%ات وص%ادر ه%ات%فها ال%نقال
وح%قيبتها ال%شخصية ،وق%ام ب%تفتيش ه%ذه األش%ياء ،م%ما أث%ار ح%فيظة امل%درس%ني زم%الؤه%ا ،ال%ذي%ن اص%طدم%وا
وجهوا للمدرسني الشتائم واإلهانات ،وتوعدوهم بمزيد من التضييق.
مع عناصر الحاجز ،الذين ّ
انتش %%ر ال %%خبر ب %%ني أه %%ال %%ي م %%دي %%نة دي %%ر ال %%زور ،ذات ال %%طبيعة ال %%عشائ %%ري %%ة ،وال %%تي رأت إل %%ى إه %%ان %%ة ال %%حاج %%ز
%قرر ع%لى إث%ر ه%ذه ال%حادث%ة مج%موع%ة م%ن ش%بان ال%جيش الح%ر ،وتح%دي%داً
إلح%دى ف%تيات امل%دي%نة إه%ان%ة ل%هم ،ف ّ
ش%بان ك%تيبة ع%مر ب%ن الخ%طاب ،اق%تحام ال%حاج%ز ،وإل%قاء ال%قبض ع%لى امل%الزم امل%سؤول ،وت%وج%يه رس%ال%ة ع%بر
ذلك من أجل أن يتوقف عناصر الحاجز من اإلساءة ألهالي املدينة.
تّ %م التخ%%طيط له%%ذه ال%%عملية ف%%ي م%%دي%%نة أ ّم%%و ح%%سن ،ال%%قري%%بة م%%ن دي%%ر ال%%زور ،وف%%ي أواخ%%ر ال%%ليل م%%ن أح%%د أ ّي%%ام
تش %%ري %%ن األول ،ت %%ق ّدم %%ت مج %%موع %%ة م %%ؤل %%فة م %%ن ت %%سعة ش %%بان يح %%ملون ب %%نادق آل %%ية ،وب %%ضع ش %%بان آخ %%ري %%ن ال
 -29ﻣﻘﺎﺑﻠﺔ أﺟراھﺎ اﻟﺑﺎﺣث ﻣﻊ اﻟﻧﺎﺷط ﯾﺎﺳر ﻋﻼوي ،ﺑﺗﺎرﯾﺦ :ﻛﺎﻧون ﺛﺎﻧﻲ .2016
 -30ﻣدﯾﻧﺔ "أ ّم ﺣﺳن" ،وﺗﻠﻔظ ھﻛذا" :ﻣّوﺣﺳن" ،ﺗﻘﻊ ﻋﻠﻰ ﺑﻌد  20ﻛﻠم ﺷرﻗﻲ ﻣﺣﺎﻓظﺔ دﯾر اﻟزور ،ﻋﻠﻰ اﻟﺿﻔﺔ اﻟﯾﻣﻧﻰ ﻟﻧﮭر اﻟﻔرات )اﻟﺷﺎﻣﯾﺔ( .ﯾﺟﺎورھﺎ ﻣن
اﻟﻐرب ﻗرﯾﺔ اﻟﻌﺑد وﻣن اﻟﺷرق ﻗرﯾﺔ اﻟﻘطﻌﺔ ﺑﺣواﻟﻲ  8ﻛم وﻣن اﻟﺷﻣﺎل ﻧﮭر اﻟﻔرات وﻣن اﻟﺟﻧوب ﻗرﯾﺔ اﻟﺑﺎدﯾﺔ ،ﺑطول  10،05ﻛم .ﯾﺑﻠﻎ ﺗﻌداد ﺳﻛﺎﻧﮭﺎ
ﺣواﻟﻲ  25000ﻧﺳﻣﺔ ﯾﻌﻣل ﻣﻌظﻣﮭم ﺑﺎﻟزراﻋﺔ وﺗرﺑﯾﺔ اﻟﻣﺎﺷﯾﺔ ،وﺗﺑﻠﻎ ﻣﺳﺎﺣﺗﮭﺎ اﻟﺳﻛﻧﯾﺔ واﻟزراﻋﯾﺔ ﺑـ  88000دوﻧم .ﺗﺗﻣﯾز ﺑﻣﺳﺗوى ﺗﻌﻠﯾﻣﻲ ﻋﺎل ﻣﻘﺎرﻧﺔ
ﺑﻣدن اﻟرﯾف اﻟﺳوري .اﻟﻣﺻدر :وﯾﻛﺑﯾدﯾﺎ.
 -31ﺻﻔﺣﺔ ﻛﺗﯾﺑﺔ ﻋﻣر ﺑن اﻟﺧطﺎب ﻋﻠﻰ اﻟﻔﯾﺳﺑوكh"p://soo.gd/YtF2 :
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أي ق%طعة س%الح ،واق%تصرت م%همتهم ع%لى م%راق%بة ال%طري%ق ،وع%ند اق%تراب الش%بان م%ن ال%حاج%ز ،ت%نبّه
ي%ملكون ّ
إل%يهم أح%د ال%جنود ،وب%اش%ر ف%ي إط%الق ال%نار ع%ليهم ،وج%رت اش%تباك%ات ب%ني ال%طرف%ني ،أج%بر ع%لى أث%ره%ا ج%نود
ال %%نظام ع %%لى ال %%فرار م %%ن م %%واق %%عهم ،م %%ما دف %%ع ب %%الش %%بان إل %%ى اق %%تحام ال %%حاج %%ز ،وم %%صادرة م %%ا ف %%يه م %%ن ع %%تاد
وسالح.
ش%كل ن%جاح الش%بان ف%ي اق%تحام ح%اج%ز ال%نظام ،داف%عا ً م%لهما ً ل%لعدي%د م%ن املج%موع%ات األخ%رى ،وال%تي ك%ان%ت
م %%تواري %%ة ع %%ن األن %%ظار ف %%ي ذل %%ك ال %%وق %%ت ،ودف %%عها إل %%ى ب %%داي %%ة ت %%نظيم ص %%فوف %%ها ،وال %%بدء ب %%التخ %%طيط ل %%عمليات
ع%%سكري%%ة ض%%د م%%واق%%ع ت%%اب%%عة ل%%نظام األس%%د ،وه%%و م%%ا ش ّ %كل ب%%داي%%ة ت%%شكيل ك%%تائ%%ب ال%%جيش الح%%ر األول%%ى ف%%ي
امل%دي%نة ،وال%تي ك%ان%ت ك%تيبة ع%مر ب%ن الخ%طاب أ ّول%ها ،وأت%ى ب%عده%ا ب%قليل اإلع%الن ع%ن ت%شكيل ك%تيبة "ع%ثمان
بن عفان" ،ومع بداية عام  2012أعلن عن تشكيل "كتائب محمد".
 .2إرهاصات الجيش الح ّر األولى
ت%شكلت املج%موع%ات األول%ى م%ن ال%جيش الح ّ%ر ف%ي م%دي%نة دي%ر ال%زور م%ن ش%بان م%ن ع%ام%ة ال%ناس ،وم%ن ج%نود
م%نشقني ع%ن ج%يش ال%نظام ،وك%ان%وا ف%ي غ%ال%بيتهم ينح%درون م%ن ال%ري%ف ال%قري%ب م%ن امل%دي%نة ،ك%مدي%نة أ ّم%وح%سن
واملريعية والشحيل والقورية ،وغيرها من مدن وبلدات ريف دير الزور.
ح%تى ع%لى ص%عيد ت%نظيم ص%فوف ه%ذه املج%موع%ات ،وت%مكينها م%ن خ%الل ام%تالك%ها ت%دري%جيا ً للس%الح وال%عتاد
وب %%عض ال %%تدري %%بات ،ك %ّ %ل ه %%ذا ك %%ان يج %%ري ف %%ي ال %%ري %%ف ال %%قري %%ب م %%ن امل %%دي %%نة .وك %%ان س %%ائ %%دا ً ب %%ني أوس %%اط ه %%ذه
املج%موع%ات ،ش%به إج%ماع ،ع%لى ض%رورة ع%دم إظ%هار الس%الح ب%شكل ع%لني ف%ي م%دي%نة دي%ر ال%زور ،وذل%ك خ%وف%اً
على األهالي من انتقام نظام األسد منهم.
ع%%لى ض%%وء ه%%ذه ال%%تط ّورات ال%%تي ك%%ان ي%%مور ب%%ها ال%%ري%%ف ال%%قري%%ب م%%ن م%%دي%%نة دي%%ر ال%%زور ،ق%ّ %ررت ق%%وات األس%%د،
أواخ%%ر ع%%ام  ،2011اق%%تحام أه%%م ال%%بؤر ال%%ثوري%%ة ف%%ي ه%%ذا ال%%ري%%ف ،وت ّ %م اس%%تهداف م%%دي%%نة أ ّم%%وح%%سن ،وال%%تي
ينح%%در أغ%%لب أف%%راد م%%قات%%لي ك%%تيبة ع%%مر ب%%ن الخ%%طاب م%%نها ،ب%%من ف%%يهم ق%%ائ%%ده%%ا ال%%حاج مح%%مود ،وغ%%يره%%ا م%%ن
القرى القريبة بها.32
أرس%لت ق%وات ال%نظام العش%رات م%ن امل%درع%ات ،م%ن ع%رب%ات "ب%ي إم ب%ي" ،وال%دب%اب%ات وغ%يره%ا م%ن امل%صفحات،
ب%%رف%%قة امل%%ئات م%%ن ج%%نود امل%%شاة ،وتّ %م اق%%تحام م%%دي%%نة أم%%وح%%سن م%%ن ع%%دة م%%حاور ،وح%%اول الش%%بان امل%%تواج%%دي%%ن
 -32ﻣﻘطﻊ ﻓﯾدﯾو ﯾظﮭر ﻗﺻف ﻗوات اﻟﻧظﺎم ﻟﻘرﯾﺔ اﻟﺟرذي ،ﺑﺗﺎرﯾﺦ ،2011-12-25 :ﻋﻠﻰ اﻟراﺑطh"ps://www.youtube.com/watch? :
v=hbefPnDXVdo
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ف%ي امل%دي%نة ال%تص ّدي له%ذه ال%قوات ،إال أنّ%ه وبس%بب ع%دم ام%تالك%هم ل%ألس%لحة ال%نوع%ية ،أج%بروا ع%لى ال%تراج%ع،
ومن ثم الفرار والتواري عن أعني قوات النظام.
وبحس%%ب ش%%هاد ال%%ناش%%ط ي%%اس%%ر ع%%الوي ،ت%%عرض%%ت م%%دي%%نة أم%%وح%%سن ف%%ي ت%%لك األث%%ناء ل%%قصف ع%%نيف م%%ن ق%%بل
ق%وات ال%جيش ،وال%ذي ت%مكن م%ن اق%تحام امل%دي%نة ،وم%ن ث%م ت%مشيطها ح%يّا ً ح%يّاً ،وم%نزالً م%نزالً ،وش%نت ح%مالت
%كرر األم%%ر ف%%ي ق%%رى وب%%لدات أخ%%رى م%%ن ري%%ف دي%%ر ال%%زور ،فح%%دث اق%%تحام
اع%%تقال واس%%عة ب%%حق امل%%دن%%يني ،وتّ %
ل%قري%ة ال%قوري%ة وال%شحيل وغ%يره%ا .33بس%بب ك%ل ه%ذا ،ت%و ّل%%دت ل%دى مج%موع%ات ال%ثوار رغ%بة ش%دي%دة ب%ال%رد ع%لى
انتهاكات قوات األسد بحق أهلهم وعوائلهم ،واالنتقام منهم بسبب هذه االنتهاكات املتكررة.
وف%%عالً ،ف%%ي ت%%اري%%خ  ،2011-11-25ق%%ام%%ت مج%%موع%%ات ت%%اب%%عة "ل%%لجيش الح%ّ %ر" ب%%ضرب ح%%اج%%ز "دوار غ%%سان
ع %%بود" ال %%تاب %%ع ل %%قوات ال %%نظام ،وك %%ان %%ت ك %%تيبة "ع %%مر ب %%ن الخ %%طاب" ع %%لى رأس ه %%ذه املج %%موع %%ات ،واألك %%ثره %%ا
ت %%نظيما ً ودي %%نام %%يكي ًة .وم %%نذ ه %%ذا ال %%تاري %%خ ،ت %%وال %%ت ع %%مليات ال %%جيش الح %%ر ض %%د ق %%وات األس %%د ،واس %%تهدف
امل %%قات %%لون ع %%بر ه %%ذه ال %%عمليات تج %%معات ال %%جيش ع %%لى ال %%حواج %%ز ال %%عسكري %%ة ،وامل %%قار األم %%نية ،وات %%بع م %%قات %%لو
%سموا أن %%فسهم إل %%ى مج %%موع %%ات
ال %%جيش الح %ّ %ر ت %%كتيكات تش %%به إل %%ى ح %%د ب %%عيد "ح %%رب ال %%عصاب %%ات" ،ح %%يث ق ّ %
ص%غيرة ،ت%متاز بس%رع%ة الح%رك%ة وامل%رون%ة ال%عال%ية وال%تي اكتس%بها امل%قات%لون م%ن خ%الل م%عرف%تهم ب%أزق%ة وش%وارع
م%%دي%%نتهم ،وك%%ان%%وا ي ّ %وج%%هون ال%%ضرب%%ات ل%%قوات ال%%نظام ،ث%%م ال ي%%لبثوا ي%%فرون ه%%ارب%%ني ،وه%%و م%%ا ش ّ %كل ك%%اب%%وس %اً
لقوات األسد في تلك األيام.
%تمرت ال%عمليات ال%نوع%ية "وح%رب ال%عصاب%ات" ال%تي اع%تمده%ا ال%ثوار ض%د ج%نود األس%د ح%تى آذار م%ن ع%ام
اس ّ
 ،2012ح%%يث ل%%م ي%%ذك%%ر ح%%تى ذل%%ك ال%%تاري%%خ وق%%وع اش%%تباك%%ات وم%%واج%%هات ع%%نيفة تخ%%رج ع%%ن إط%%ار ت%%كتيكات
ال%%ثوار ف%%ي ال%%ضرب واله%%روب والح%%رص ع%%لى ع%%دم االس%%تحواذ ع%%لى األرض ،ب%%ل ال%%بقاء أش%%به ب%%األش%%باح غ%%ير
امل %%رئ %%يني ،ف %%كان امل %%قات %%لون ي %%تح ّول %%ون ف %%ي ال %%نهار إل %%ى م %%دن %%يني وي %%تاب %%عون أع %%مال %%هم ال %%يوم %%ية ،وم %%ا إن ت %%غرب
ال%شمس ح%تى ت%بدأ ع%مليات%هم امل%ره%قة ل%قوات األس%د .إال أ ّن ه%ذه امل%عارك ال%صغيرة ت%ح ّول%ت ف%ي ال%ثام%ن عش%ر
م%%ن آذار  2012إل%%ى م%%عرك%%ة ط%%اح%%نة ،س%%قط ع%%لى إث%%ره%%ا العش%%رات م%%ن ال%%ضحاي%%ا ،ب%%ما ع%%رف آن%%ذاك ب%%معرك%%ة
الرصافة.
 .3معركة الرصافة 2012-3-18
 -33ﻣﻘطﻊ ﻓﯾدﯾو ﯾظﮭر ﺣﻣﻼت اﻻﻋﺗﻘﺎل اﻟﺗﻲ ﺷﻧﺗﮭﺎ ﻗوات اﻷﺳد ﺿد اﻟﻣدﻧﯾﯾن ﻓﻲ ﻗرﯾﺔ اﻟﻘورﯾﺔ ،ﺑﺗﺎرﯾﺦh"ps:// :2011-12-25 :
www.youtube.com/watch?v=Ytusi5M-lms
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ف %%ي آذار م %%ن ع %%ام  2012وف %%ي األشه %%ر ال %%قليلة ال %%تي س %%بقت
ه %% % %ذا ال %% % %تاري %% % %خ ،شه %% % %دت ق %% % %وات األس %% % %د ح %% % %دوث ع %% % %دد م %% % %ن

ﻣﻌﺮﻛﺔ
اﻟﺮﺻﺎﻓﺔ

االن%% %شقاق%% %ات ف%% %ي ص%% %فوف%% %ها ،ض%% %باط وص%% %ف ض%% %باط وج%% %نود،
اخ %%تاروا االن %%شقاق ع %%ن ال %%جيش واالل %%تحاق ب %%صفوف ال %%ثوار،

2012

وك%%ان م%%ن ب%%ني ال%%ضباط ال%%ذي%%ن ان%%شقوا ف%%ي ذل%%ك ال%%وق%%ت امل%%الزم
أول ع %%بد امل %%عطي مح %%مد ال %%حسن ،وال %%ذي اس %%تشهد ف %%يما ب %%عد
ف %%ي إح %%دى امل %%عارك ب %%تاري %%خ  ،2012-4-7وامل %%الزم أول ه %%مام
رم %%ضان ،وال %%ذي ك %%ان أح %%د ال %%ناج %%ني م %%ن م %%عرك %%ة ال %%رص %%اف %%ة.
تج %ّ % %مع ال %% %ضباط وال %% %جنود امل %% %نشقني ومج %% %موع %% %ات م %% %ن ش %% %بان
ال%%جيش الح%%ر ف%%ي م%%نزل%%ني ف%%ي أح%%د امل%%بان%%ي ال%%واق%%ع ف%%ي ح%%ي
الرصافة جنوب شرقي املدينة.

آذار

اﻧﺸﻖ ﻋﺪد ﻣﻦ
اﻟﻀﺒﺎط واﻟﺠﻨﻮد
ﻋﻦ ﺟﻴﺶ اﻷﺳﺪ
واﺧﺘﺎروا أﺣﺪ
اﻟﻤﺒﺎﻧﻲ ﻓﻲ ﺣﻲ
اﻟﺮﺻﺎﻓﺔ ﻟﻼﺧﺘﺒﺎء
ﻣﻊ ﺑﻌﺾ ﻋﻨﺎﺻﺮ
اﻟﺠﻴﺶ اﻟﺤﺮ

 ١٨آذار

ﺣﺎﺻﺮت ﻗﻮات
اﻷﺳﺪ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ
وﻗﺼﻔﺖ اﻟﻤﺒﻨﻰ
ﺣﺘﻰ اﺳﺘﺸﻬﺪ 21
ﻣﻘﺎﺗﻞ واﺳﺘﻄﺎع
اﻟﺒﺎﻗﻲ ﻣﻦ أﺻﻞ 42
اﻻﻧﺴﺤﺎب واﻟﻨﺠﺎة
ﻣﻦ اﻟﻤﻮت

وبحس%ب رواي%ة ي%اس%ر ع%الوي ،وه%و أح%د اإلع%الم%يني امل%راف%قني ل%كتيبة ع%مر ب%ن الخ%طاب ف%ي ذل%ك ال%وق%ت ،ف%إنّ
اخ%%تيار الش%%بان امل%%قات%%لني ل%%حيّ ال%%رص%%اف%%ة ل%%الخ%%تباء ب%%ه ،ك%%ان بس%%بب ك%%ون ال%%حيّ م%%تطرف %ا ً ق%%ليالً ع%%ن امل%%دي%%نة،
ح %%يث ي %%قع ف %%ي أق %%صى ج %%نوب ش %%رق امل %%دي %%نة ،م %%ما يسه %%ل ع %%لى امل %%قات %%لني ال %%فرار م %%ن ال %%حيّ ف %%ي ح %%ال ح %%دث
طارئ ما.
ف%ي ال%ساع%ات األول%ى م%ن ص%باح ال%ثام%ن عش%ر م%ن م%ارس  ،2012انتش%رت ق%وات األس%د ب%شكل ك%ثيف ج%داً
ف %%ي م %%حيط امل %%نطقة ،وبحس %%ب ع %%الوي ،ك %%ان ي %%تواج %%د ف %%ي ال %%شوارع امل %%حيطة وامل %%ؤدي %%ة إل %%ى ح %%ي ال %%رص %%اف %%ة
العش%رات م%ن ال%دب%اب%ات وع%رب%ات "ال%بي أم ب%ي" ،وغ%يره%ا م%ن امل%درع%ات ،ب%ينما انتش%ر امل%ئات م%ن ال%جنود ف%ي
ال%%شوارع ،وخ%%الل ب%%ضعة س%%اع%%ات ،ك%%ان%%ت ق%%وات ال%%نظام ق%%د ت%%مكنت م%%ن إح%%كام س%%يطرت%%ها ع%%لى امل%%بنى ال%%ذي
يتحصن فيه الشبان.
ّ
ف%%ي ح%%وال%%ي ال%%ساع%%ة ال%%تاس%%عة ص%%باح%اً ،ب%%اش%%رت ق%%وات األس%%د ق%%صفها ل%%لمبنى ال%%ذي ي%%تواج%%د ف%%يه امل%%قات%%لون،
وبحس %%ب ال %%شهادات ،ق %%ام %%ت إح %%دى دب %%اب %%ات ال %%نظام ب %%إط %%الق ق %%ذي %%فة أص %%اب %%ت إح %%دى ال %%شقق ال %%تي ك %%ان
%تمرت ب%%إط%%الق ق%%ذائ%%ف امل%%دف%%عية وال%%رش%%اش%%ات ع%%لى امل%%بنى؛ ور ّد ش%%بان ال%%جيش
ي%
ّ
%تحصن ب%%ها الش%%بان ،واسّ %
الحر بإطالق كثيف من بنادقهم اآللية التي ال يمتلكون غيرها كسالح في أيديهم.
ف%ي ت%لك األث%ناء ،ك%ان ي%اس%ر ع%الوي ع%لى ت%واص%ل م%ع الش%بان امل%حاص%ري%ن ع%ن ط%ري%ق ج%هاز ال%هات%ف ال%نقال،
وال %%ذي %%ن أخ %%بروه أنّ %%ه ال أم %%ل ل %%هم ف %%ي الخ %%روج أح %%ياء م %%ن ه %%ذه امل %%عرك %%ة ،ف %%قوات ال %%نظام ك %%ان %%ت ق %%د أح %%كمت
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ق%%بضتها ع%%لى امل%%نطقة ،وب%%ات م%%ن ال%%صعب االن%%سحاب وال%%فرار .أخ%%بر امل%%قات%%لون ي%%اس%%ر ،أ ّن خ%%يارات%%هم ق%%ليلة،
وت %%كاد ت %%نحصر ف %%ي خ %%ياري %%ن :إم %%ا أن يس ّ %لموا أن %%فسهم ل %%قوات األس %%د ويس %%تسلموا ،وإم %%ا أن ي %%قات %%لوا ح %%تى
آخر الطلقات.
اخ%%تار الش%%بان ال%%سير ف%%ي امل%%عرك%%ة ح%%تى ال%%نهاي%%ة ،وق%ّ %رروا ال%%قتال ح%%تى آخ%%ر ن%%فس ف%%ي ص%%دوره%%م ،وف%%ي ت%%لك
%غص ب%%الح%%زن واألل%%م ،ي%%قول أح%%د امل%%قات%%لني ل%%ياس%%ر ع%%بر ج%%هاز ال%%هات%%ف" :ال ت%%نسون%%ا أخ%%ي
اللح%%ظات ال%%تي تّ %
ي %%اس %%ر ،واهلل ق %%د ح %%اول %%نا م %%ا ب %%وس %%عنا ،ول %%كنّنا ل %%م ن %%تمكن م %%ن ف %%عل ش %%يء ،ت %%ذك %%روا وأخ %%بروا أب %%ناءن %%ا أنّ %%نا ل %%م
نستسلم ،وأنّنا قاتلنا بشرف حتى آخر نفس في صدورنا".
%تحصن ف%ي ال%شقتني ن%حو  42م%قات%الً ،34وال ي%وج%د ب%حوزت%هم س%وى ب%نادق آل%ية "ك%الش%ينكوف" وب%عض
ك%ان ي ّ
ال%قناب%ل ال%يدوي%ة ،وب%عد م%عرك%ة اس%تمرت ل%حوال%ي األرب%ع س%اع%ات ،س%قط م%ن الش%بان واح%دا ً وعش%ري%ن م%قات%الً،
ب%%ينما ت%%مكن ال%%باق%%ون م%%ن االن%%سحاب وال%%نجاة ب%%حيات%%هم .وبحس%%ب رواي%%ة ي%%اس%%ر ح%%ول ت%%لك اللح%%ظات ال%%دام%%ية،
ك %%ان أن ات %%فق الش% %بّان ف %%يما ب %%ينهم ع %%لى االن %%قسام إل %%ى مج %%موع %%تني ،واح %%دة ت %%قوم ب %%االن %%سحاب ،واألخ %%رى
ت%غطي ان%سحاب%هم؛ وه%و م%ا ح%دث ف%علياً ،ح%يث ت%مكنت مج%موع%ة م%ن الش%بان م%ن ال%صعود إل%ى س%طح امل%بنى،
ب%ينما ق%ام آخ%رون ب%ال%تمترس ف%ي م%واق%ع أخ%رى م%ن امل%بنى ع%بر ف%تح ث%غرات ف%ي الج%دران ت%سمح ل%هم ب%إط%الق
%تمرت ه%ذه املج%موع%ة ب%االش%تباك م%ع ق%وات األس%د ،ت%مكن ب%اق%ي الش%بان
ال%نار ب%ات%جاه ج%نود األس%د ،وف%يما اس ّ
من االنسحاب ،تاركني خلفهم جثامني رفاقهم الذين قضوا في مواجهة جنود األسد.
اس %%تمرت امل %%عرك %%ة ح %%تى م %%نتصف ال %%نهار ،وف %%ي ح %%وال %%ي ال %%ساع %%ة ال %%ثان %%ية عش %%ر ظه %%راً ،ت %%وق %%ف إط %%الق ال %%نار
ب %%ال %%كام %%ل ،وب %%شكل م %%فاج Ÿان %%سحبت ق %%وات ال %%نظام ،وأخ %%ذت م %%عها الج %%رح %%ى وال %%قتلى ال %%ذي %%ن س %%قطوا ف %%ي
ص%%فوف%%ها ،ح%%يث أش%%ارت ب%%عض امل%%راج%%ع إل%%ى س%%قوط ع%%دد م%%ن ال%%قتلى ف%%ي ص%%فوف ج%%نود األس%%د م%%ن ب%%ينهم
ض %بّاط ب %%رت %%ب رف %%يعة ،م %%ثل ال %%ضاب %%ط ف %%ي ج %%هاز امل %%خاب %%رات ال %%رائ %%د أي %%هم ح %%مد ،م %%ن م %%دي %%نة ط %%رط %%وس ع %%لى
ال%%ساح%%ل ال%%سوري .وف%%ي ه%%ذه األث%%ناء ال%%تي ان%%سحبت ف%%يها ق%%وات األس%%د ،ت%%مكن م%%ا ت%%بقى م%%ن م%%قات%%لني م%%ن
"الجيش الحر" من االنسحاب من املنطقة ،مستخدمني بضعة سيارات كانت موجودة في الحيّ.
ع%%اد ال%%جيش إل%%ى امل%%نطقة م%%رة أخ%%رى ب%%عد م%%ضي ب%%ضعة س%%اع%%ات ،وق%%ام ب%%تمشيط األب%%نية ال%%سكنية ،وص%%عد
ب%عض ج%نود األس%د إل%ى س%طح امل%بنى ح%يث ك%ان%ت ت%ت ّوزع ج%ثام%ني شه%داء ال%جيش الح%ر ،وب%فعل ان%تقام%ي ال
ي%%نقصه اإلج%%رام ،ق%%ام ال%%جنود ب%%رم%%ي ج%%ثث الشه%%داء م%%ن ال%%طاب%%ق ال%%خام%%س م%%ن امل%%بنى إل%%ى ال%%شارع ال%%عام،
 -34ﻟﺗﻔﺎﺻﯾل أﻛﺛر ﺣول ﻣﻌرﻛﺔ "اﻟرﺻﺎﻓﺔ" ،راﺟﻊ اﻟﺗﻘرﯾر اﻟﻐﻧﻲ ﺑﻌﻧوان :ﻣﻌرﻛﺔ اﻟرﺻﺎﻓﺔ وﻣﻘﺗل اﺑن أﺧت آﺻف ﺷوﻛت ،ﻧواﻓذ اﻟﻣﺳﺗﻘﺑل اﻟﻠﺑﻧﺎﻧﯾﺔ،
ﺑﺗﺎرﯾﺦ ،2013-1-13 :ﻋﻠﻰ اﻟراﺑطh"p://www.almustaqbal.com/v4/Arhcle.aspx?Type=np&Arhcleid=554633 :
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ع %%لى م %%رأى م %%ن أه %%ال %%ي ال %%حيّ ،وب %%عده %%ا ت ّ %م "ت %%كوي %%م" ال %%جثث ج %%ميعها داخ %%ل س %%يارة ش %%اح %%نة ف %%وق ب %%عضهم
ال%%بعض ،وق%%ام ال%%جنود ب%%ال%%تمثيل ب%%ال%%جثث ،ح%%تى ب%%ات م%%ن ال%%صعب ال%%تمييز ف%%يما ب%%ينها ،وأت%%ى إع%%الم ال%%نظام
وق%%ام ب%%تصوي%%ر ج%%ثث امل%%قات%%لني ب%%اع%%تباره%%م "إره%%اب%%يني" ،ورف%%ع م%%قات%%لو "ال%%جيش ال%%عرب%%ي ال%%سوري" ال%%ذي ب%%ات
ي%عرف ف%يما ب%عد "ب%جيش األس%د" ،ش%ارات ال%نصر ف%وق ج%ثام%ني الشه%داء ،وانته%ت م%عرك%ة ال%رص%اف%ة ،ب%يد أن%ها
فتحت أبوابا ً لن تغلق بعد هذا التاريخ ،الذي ُحفر بذاكرة أهالي مدينة دير الزور.
 .4تكوينات الجيش الحر في املدينة )(٢٠١٢-٢٠١١
ش%كلت م%عرك%ة ال%رص%اف%ة ،ال%تي ج%رى ن%قاش%ها أع%اله ،م%نعطفا ً ف%ي م%دي%نة دي%ر ال%زور ،ع%لى ص%عيد امل%واج%هات
ال%%عسكري%%ة ب%%ني مج%%موع%%ات ال%%ثوار املس%%لحة م%%ن ج%%هة ،وق%%وات األس%%د م%%ن ج%%هة أخ%%رى .وذه%%بت امل%%دي%%نة ب%%شكل
ع%ام ف%ي س%ياق م%واج%هات ع%سكري%ة م%فتوح%ة ب%ني ه%ذي%ن ال%طرف%ني؛ وم%ما ع%زّز م%ن ان%دف%اع ال%قوى ال%ثوري%ة ف%ي
امل%دي%نة م%ن أج%ل ت%صعيد ع%مليات%ها ض%د م%واق%ع ال%نظام ،ت%سارع ت%بلور ال%كتائ%ب ال%عسكري%ة ف%ي ال%ري%ف امل%حيط
بمدينة دير الزور ،وت ّوجه مقاتليها الحقا ً لالنضمام إلى صفوف باقي املقاتلني في داخل املدينة.
أ .املج99لس ال99عسكري ف9ي دي9ر ال99زور
أع %%لن ع %%ن ت %%شكيل املج %%لس ال %%عسكري ل %%ثوار دي %%ر ال %%زور ،ف %%ي ت %%اري %%خ  ،2012-2-13ب %%قيادة امل %%قدم امل %%جاز
امل%%نشق م%%هند ط%%الع .35وض%%م املج%%لس ال%%عسكري ال%%ناش Ÿع%%ددا ً م%%ن ال%%كتائ%%ب واملج%%موع%%ات ال%%عسكري%%ة ف%%ي
دي%ر ال%زور وري%فها ،وم%ن أه%مها :ك%تائ%ب مح%مد ،ك%تيبة ع%مر ب%ن الخ%طاب ،ك%تيبة ع%ثمان ب%ن ع%فان ،ك%تيبة ع%لي
بن أبي طالب ،كتيبة أسامة بن زيد ،كتيبة سعد بن أبي وقاص ،وكتيبة أسود التوحيد.
ت%%مثّل دور املج%%لس ال%%عسكري ف%%ي إي%%جاد ص%%يغة م%%ن ص%%يغ ال%%تنسيق ف%%يما ب%%ني ه%%ذه ال%%كتائ%%ب ،وإن%%شاء غ%%رف%%ة
ع %%مليات ع %%سكري %%ة مش %%ترك %%ة ،ت %%رف %%ع م %%ن ج %%اه %%زي %%تها وت %%نسيقها املش %%ترك ،م %%ن ج %%هة ،وإي %%جاد م %%صادر ت %%موي %%ل
جيّدة ومستقرة ،لدعم قدرة هذه املجموعات على االستمرار ،من جهة أخرى.
ف%ي ت%اري%خ  ،2012-10-7ح%دث%ت خ%الف%ات ب%ني ال%قيادات امل%يدان%ية له%ذه ال%كتائ%ب ،م%ن ج%هة ،وق%يادة املج%لس
ال%عسكري امل%تمثلة ب%امل%قدم م%هند ط%الع ،م%ن ج%هة ث%ان%ية ،وال%ذي ات%همه ه%ؤالء ال%قادة ب%عدم إي%صال امل%ساع%دات

 -35ﺑﯾﺎن ﺗﺷﻛﯾل اﻟﻣﺟﻠس اﻟﻌﺳﻛري ﻓﻲ دﯾر اﻟزور ،ﺑﺗﺎرﯾﺦ  ،2012-2-13ﻋﻠﻰ اﻟراﺑطh"ps://www.youtube.com/watch? :
v=7Va9J8v5oug
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والس%الح وال%ذخ%ائ%ر ل%ها ،وتّ %م ع%زل%ه ف%يما ب%عد وت%عيني امل%قدم ال%طيار اس%ماع%يل مح%مد م%ال ع%ميري ع%وض%ا ً ع%نه،
وتم تعيني السيد شجاع صبحي نويجي نائبا ً له.36
ب .ك99تيبة ع9مر ب9ن الخ99طاب
م%ن أوائ%ل ال%كتائ%ب ال%تي ت%شكلت ف%ي م%دي%نة دي%ر ال%زور ك%ان%ت ك%تيبة "ع%مر ب%ن الخ%طاب" ،37وك%ان%ت ع%بارة ع%ن
مج %%موع %%ة ص %%غيرة م %%ن الش %%بان م %%ن أه %%ال %%ي ح %يّ امل %%طار ال %%قدي %%م ،وال %%ذي ي %%عود أغ %%لبيتهم ب %%منبته إل %%ى م %%دي %%نة
م%وح%سن ،وال%تي ،وبحس%ب امل%الح%ظة ،ق%د ت%كون ه%ي امل%كان ال%ذي ت%م ف%يه ت%نظيم ص%فوف املج%موع%ة ،وت%ح ّول%ها
فيما بعد إلى كتيبة ،باتت تعرف باسم "كتيبة عمر بن الخطاب".38
أس%% %س ال%% %كتيبة ال%% %حاج مح%% %مود ي%% %وس%% %ف األح%% %مد وامل%% %عروف بمح%% %مود امل%% %حيسن ،وه%% %و أح%% %د ش%% %بان م%% %دي%% %نة
م %%وح %%سن ،وك %%ان ي %%عمل م %%درس% %ا ً مل %%ادة ال %%رس %%م ف %%ي امل %%دارس ال %%حكوم %%ية؛ وبحس %%ب ال %%شهادات ،ك %%ان ال %%حاج
مح%مود م%ن أوائ%ل م%ن ان%ضم إل%ى ث%ورة ال%شعب ال%سوري ف%ي م%دي%نة دي%ر ال%زور ،وك%ان أح%د ق%ادة امل%ظاه%رات
في حيّ املطار القديم ،الذي ينتمي إليه.
م%%ع ت%%نام%%ي ق%%مع ق%%وات األس%%د مل%%جتمع امل%%نتفضني ف%%ي امل%%دي%%نة ،وم%%ع ت%%زاي%%د ع%%دد اق%%تحام%%ات م%%نازل امل%%دن%%يني
وان%%تهاك خ%%صوص%%يات%%هم واع%%تقال العش%%رات م%%ن الش%%بان م%%ن أب%%نائ%%هم ،وم%%ع ب%%داي%%ة ان%%تشار ح%%مل الس%%الح ف%%ي
م%%ناط%%ق م%%ختلفة م%%ن ال%%بالد ،ان%%دف%%ع ال%%حاج مح%%مود إل%%ى ح%%مل الس%%الح م%%ن أج%%ل ال%%دف%%اع ع%%ن ال%%نفس ،وتج%ّ %مع
ح %%ول %%ه ب %%ضعة ش %%بان م %%ن ح %%يه ،وان %%ضموا إل %%ى مج %%موع %%ته ،وال %%تي ك %%ان %%ت م %%عروف %%ة ف %%ي ت %%لك األث %%ناء "ب %%مجوع %%ة
الحاج محمود".
أي ن%%وع م%%ن أن%%واع الس%%الح ال%%نوع%%ي ،ب%%ل ك%%ان%%ت مج%%مل أس%%لحتها ع%%بارة ع%%ن ب%%نادق
ل%%م ت%%كن املج%%موع%%ة ت%%متلك ّ
"ب %%وم آك %%شن" ،وب %%عض ال %%بنادق اآلل %%ية ،وب %%عض ال %%قناب %%ل ال %%يدوي %%ة ،وف %%ي املج %%مل ل %%م ت %%تجاوز أس %%لحة أف %%راد
املج %%موع %%ة الس %%الح ال %%فردي وال %%خفيف .ب %%ينما ع %%مليات %%ها امل %%يدان %%ية ،ف %%اق %%تصرت ف %%ي ت %%لك األث %%ناء ع %%لى ح %%ماي %%ة
امل%ظاه%رات م%ن خ%الل ان%تشار ب%عض ش%بان%ها ع%لى أط%راف امل%ظاه%رة وت%أم%ني ه%روب امل%تظاه%ري%ن أث%ناء ت%صدي
قوى األمن لهم.
 -36ﺑﯾﺎن ﻣن اﻟﻘﺎدة اﻟﻌﺳﻛرﯾﯾن اﻟﻣﯾداﻧﯾﯾن ﻓﻲ إﻗﺎﻟﺔ ﻣﮭﻧد طﻼع ﻣن ﻗﯾﺎدة اﻟﻣﺟﻠس اﻟﻌﺳﻛري ،ﺑﺗﺎرﯾﺦh"ps://www.youtube.com/ ،2012-10-7 :
watch?v=CIMjtGgmE1A
 -37ﺻﻔﺣﺔ ﻛﺗﯾﺑﺔ ﻋﻣر ﺑن اﻟﺧطﺎب ﻋﻠﻰ اﻟﻔﯾﺳﺑوكh"p://soo.gd/YtF2 :
 -38ﺷرﯾط ﻓﯾدﯾو ﯾظﮭر ﻣﻘﺎﺗﻠﻲ ﻛﺗﯾﺑﺔ ﻋﻣر ﺑن اﻟﺧطﺎب ﻋﻧدﻣﺎ ﻛﺎﻧت ﻣﺟرد ﻣﺟﻣوﻋﺔ ،وﯾظﮭر اﻟﻔﯾدﯾو ﺻور ﻟﻘﺎﺋد اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﺣﺎج ﻣﺣﻣود ،اﻟﺗﺎرﯾﺦ:
h"ps://www.youtube.com/watch?v=mvpjNGMjbo :2011-9-1
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ورغ%م أ ّن املج%موع%ة األول%ى امل%ك ّون%ة ل%كتيبة ع%مر ب%ن الخ%طاب ك%ان%ت ق%د ن%شأت ف%ي أح%ياء م%دي%نة دي%ر ال%زور ،إال
أ ّن ت%ح ّول%ها ال%الح%ق إل%ى ك%تيبة م%نظمة وت%متلك أن%واع%ا ً ج%دي%دة م%ن الس%الح ،ك%ان ق%د تّ %م ف%ي م%دي%نة م%وح%سن؛
وه %%ناك ف %%عليا ً ك %%ان م %%رك %%ز ث %%قل ال %%كتيبة وح %%اض %%نتها االج %%تماع %%ية ال %%تي ت %%م ّده %%ا ب %%امل %%قات %%لني ،وال %%ذي %%ن ي %%نتمون
بمجملهم إلى موحسن.
وك %%ما ك %%ان %%ت م %%عرك %%ة "ال %%رص %%اف %%ة" ،ع %%نصرا ً ح %%اس %%ما ً ف %%ي ت %%اري %%خ امل %%واج %%هات املس %%لحة ف %%ي م %%دي %%نة دي %%ر ال %%زور،
ش %%كلت ه %%ذه امل %%عرك %%ة أي %%ضا ً ن %%قطة ف %%ارق %%ة ف %%ي ح %%ياة ك %%تيبة ع %%مر وت %%ط ّور ع %%ملها الح %%قا ً .وب %%ال %%عودة إل %%ى م %%عرك %%ة
ال%%رص%%اف%%ة ،وأث%%ناء ح%%صار ق%%وات ال%%جيش ال%%تاب%%عة ل%%نظام األس%%د لش%%بان ال%%جيش الح%%ر ف%%ي امل%%بنى ال%%ذي ك%%ان%%وا
ي %%تحصنون ف %%يه ،ح %%اول %%ت ف %%ي ت %%لك اللح %%ظات ال %%تي ك %%ان %%ت تج %%ري ف %%يها امل %%عارك ،ب %%عض املج %%موع %%ات ال %%تاب %%عة
ل%لجيش الح%ر ف%ك ال%حصار ع%ن ه%ؤالء امل%قات%لني ،س%عيا ً إل%ى مّ %د ي%د ال%عون ل%هم ،ع%بر ت%خفيف ال%ضغط ع%ليهم،
وم%حاول%ة ف%تح أك%ثر م%ن ج%بهة ع%لى م%ؤخ%رة ق%وات األس%د؛ وف%ي ال%وق%ت ال%ذي فش%لت ف%يه ال%عدي%د م%ن املج%موع%ات
ف%ي ت%قدي%م ي%د ال%عون ل%لمقات%لني امل%حاص%ري%ن ،ت%م ّكن ق%ائ%د ك%تيبة ع%مر ب%ن الخ%طاب ،ال%حاج مح%مود ،وم%عه أح%د
امل %%قات %%لني م %%ن ك %%تيبته وي %%دع %%ى "ش %%حوارو" ،م %%ن ال %%وص %%ول إل %%ى م %%نطقة ال %%قتال ،وم %%ن ث %%م االش %%تباك م %%ع ق %%وات
األسد التي كانت منتشرة في محيط املكان.
وبحس %%ب ال %%عدي %%د م %%ن ال %%رواي %%ات ،39م %%من ك %%تب ل %%هم ال %%نجاة م %%ن ت %%لك امل %%قتلة -امل %%عرك %%ة ،ق %%ات %%ل ال %%حاج مح %%مود
ب%بسال%ة م%نقطعة ال%نظير ،وان%دف%ع ب%كام%ل ش%جاع%ته مل%حاول%ة ت%قدي%م ي%د ال%عون للش%بان امل%حاص%ري%ن ،واس%تشهد
ال%%حاج مح%%مود أث%%ناء ال%%قتال ف%%ي ت%%لك امل%%عرك%%ة ،وج%%رح ال%%شاب ال%%ذي ك%%ان ب%%رف%%قته "ش%%حوارو" ،وش%%يع ال%%حاج
%صصت ل%دف%ن شه%داء ال%ثورة
مح%مود ف%يما ب%عد ودف%ن إل%ى ج%ان%ب رف%اق%ه ف%ي م%قبرة الح%ري%ة ،وال%تي ك%ان%ت ق%د خ ّ
السورية.40
ت .ك9تائ9ب مح9مد
ت%%عد "ك%%تائ%%ب مح%%مد" إح%%دى أوائ%%ل املج%%موع%%ات ال%%عسكري%%ة ال%%تي ت%%شكلت ف%%ي دي%%ر ال%%زور أواخ%%ر ع%%ام ،2011
وه%%ي ك%%حال أغ%%لب ال%%كتائ%%ب ال%%تي ن%%شأت ف%%ي امل%%دي%%نة ،وال%%تي ب%%دأت كمج%%موع%%ة ص%%غيرة م%%ن الش%%بان ،وال%%ذي%%ن

 -39ﺣول ﺗﻔﺎﺻﯾل ﻣﻌرﻛﺔ اﻟرﺻﺎﻓﺔ ،واﺳﺗﺷﮭﺎد اﻟﺣﺎج ﻣﺣﻣود وﺑﺎﻗﻲ رﻓﺎﻗﮫ ،راﺟﻊ اﻟﺗﻘرﯾر اﻟﻐﻧﻲ ﺑﺎﻟﺗﻔﺎﺻﯾل ،ﺑﻌﻧوان :اﻟذﻛرى اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ ﻟﺷﮭداء ﻣﻠﺣﻣﺔ
اﻟرﺻﺎﻓﺔ ،ﺑﺗﺎرﯾﺦ ،2013-3-18 :ﻋﻠﻰ ﻣدوﻧﺔ اﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ ﺑﺎﺳم | Mohassan Now :ﺷﺑﻛﺔ ﻣوﺣﺳن اﻵن.
 -40ﻣﻘطﻊ ﻓﯾدﯾو ﯾظﮭر ﺗﺷﯾﯾﻊ ﺟﺛﻣﺎن اﻟﺷﮭﯾد اﻟﺣﺎج ﻣﺣﻣود اﻟﻣﺣﯾﺳن ،ﺑﺗﺎرﯾﺦh"ps://www.youtube.com/watch? .2012-3-22 :
v=2d3MP2o2x3M
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ف%%ي غ%%ال%%بيتهم ينح%%درون م%%ن ال%%ري%%ف ال%%قري%%ب م%%ن دي%%ر ال%%زور ،وم%%ن ث%%م ت%%ح ّول%%ت ف%%يما ب%%عد إل%%ى ك%%تيبة ع%%سكري%%ة،
منظمة وتمتلك أنواعا ً مختلفة من السالح.
أُع%%لن ع%%ن ت%%شكيل "ك%%تائ%%ب مح%%مد" ب%%تاري%%خ  ،412012-1-27وأت%%ى ت%%شكيل ال%%كتيبة ،وب%%االس%%تناد إل%%ى ب%%يان
ال%تشكيل ،م%ن أج%ل "ال%دف%اع ع%ن أرواح وأع%راض ودم%اء أه%ال%ي دي%ر ال%زور" ،ب%اإلض%اف%ة إل%ى ح%ماي%ة امل%دن%يني
وحماية املظاهرات ،والتص ّدي "للشبيحة" وقوى األمن السوري في مدينة دير الزور.
أس%%س "ك%%تائ%%ب مح%%مد" أح%%د أه%%ال%%ي دي%%ر ال%%زور وي%%دع%%ى "خ%%ليل ال%%بوردان%%ي" ،وه%%و م%%ن م%%وال%%يد ق%%ري%%ة امل%%ري%%عية
 ،1972ك%ان ي%عمل م%درس%ا ً ل%لغة االن%كليزي%ة ف%ي ج%ام%عة الج%زي%رة ال%خاص%ة ،ك%ما أنّ%ه ك%ان الع%ب ك%رة ق%دم ف%ي
ف %%ري %%ق ن %%ادي ال %%فتوة ال %%دي %%ري .وع %%رف ع %%ن "ال %%بوردان %%ي" م %%شارك %%ته النش %%طة ف %%ي الح %%راك ال %%ثوري زم %%ن ال %%عمل
%كرر االن%تهاك%ات
الس%لمي ،وق ّ%رر ح%مل الس%الح ه%و وب%اق%ي رف%اق%ه بس%بب ت%زاي%د ق%مع ق%وات األس%د ل%لمدن%يني ،وت ّ
التي ارتكبوها بحق أهالي دير الزور.
خ%%اض%%ت ك%%تائ%%ب مح%%مد" ال%%عدي%%د م%%ن امل%%عارك ض%%د ق%%وات األس%%د ال%%تي ك%%ان%%ت م%%تواج%%دة ف%%ي م%%دي%%نة دي%%ر ال%%زور،
وك%%بدت%%ها ال%%كثير م%%ن ال%%خسائ%%ر ف%%ي ص%%فوف%%ها ،42أشه%%ره%%ا ال%%عملية ض%%د ق%%وات األس%%د ف%%ي دوار غ%%سان ع%%بود،
ال %%تي ت %%مخضت ع %%ن ق %%تل  27ع %%نصرا ً ت %%اب %%عا ً ل %%قوات األس %%د ،وت %%دم %%ير ع %%رب %%تي  bmbوزي %%ل وب %%يك آب .وف %%ي
ال%سادس والعش%ري%ن م%ن شه%ر أي%لول س%نة  ،2012ق%تل "ال%بوردان%ي" إث%ر ع%ملية ع%سكري%ة ،اس%تهدف%ت م%بنى
متحصنا ً فيه.43
النفوس في املدينة ،والذي كان
ّ
ث .ك99تيبة ع99ثمان ب9ن ع9فان
ت%%ش ّكلت ك%%تيبة ع%%ثمان ب%%ن ع%%فان ،وال%%تي س%%تصبح ف%%يما ب%%عد ل%%واء ع%%ثمان ب%%ن ع%%فان ،أي%%ضا ً ف%%ي ح%%وال%%ي ب%%داي%%ة
ع%%ام  ،2012وض%ّ %مت ال%%عدي%%د م%%ن الش%%بان م%%ن م%%دي%%نة دي%%ر ال%%زور وم%%ن ري%%فها ال%%قري%%ب ،ق%%ات%%ل ش%%بان ال%%كتيبة
أغلب معاركهم في داخل أحياء مدينة دير الزور ،وسقط في صفوفهم العديد من الشهداء.

 -41ﻣﻘطﻊ ﻓﯾدﯾو ،ﯾظﮭر إﻋﻼن ﺗﺷﻛﯾل "ﻛﺗﺎﺋب ﻣﺣﻣد" ،ﺑﺗﺎرﯾﺦh"ps://www.youtube.com/watch?v=Pr9AlR8C1vQ ،2012-1-27 :
 -42ﻣﻘطﻊ ﻓﯾدﯾو ﯾظﮭر ﻗﺎﺋد ﻛﺗﯾﺑﺔ "محمد" ،وھو ﯾﺗﺣدث ﺑﻌد ﺗﻧﻔﯾذ ﻋﻣﻠﯾﺔ ﻋﺳﻛرﯾﺔ ﺿد ﻗوات اﻷﺳد ،ﺑﺗﺎرﯾﺦh"ps:// ،2012-6-18 :
www.youtube.com/watch?v=WpO8dTbv-AI
 -43ﻣﻘطﻊ ﻓﯾدﯾو ﯾظﮭر ﻣﻘﺗل اﻟﺑورداﻧﻲ ﻓﻲ دﯾر اﻟزور ،ﺑﺗﺎرﯾﺦh"ps://www.youtube.com/watch?v=HA4Ssde08sI ،2012-9-26 :
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ق%%اد ال%%كتيبة ب%%عد ت%%أس%%يسها ،امل%%الزم أول امل%%نشق ث%%ام%%ر مح%%مود ع%%باس الس%%بعاوي ،44م%%ن ق%%ري%%ة أم ذوي%%ل ف%%ي
ري%%ف دي%%ر ال%%زور ،وك%%ان الس%%بعاوي ق%%د ان%%شق ع%%ن ص%%فوف ق%%وات األس%%د ف%%ي وق%%ت س%%اب%%ق ،وك%%ان يخ%%دم ع%%لى
ح %% %اج %% %ز ت %% %اب %% %ع ل %% %لجيش ف %% %ي م %% %دي %% %نة ال %% %قصير ب %% %ال %% %قرب م %% %ن م %% %دي %% %نة ح %% %مص وس %% %ط ال %% %بالد .وف %% %ي ت %% %اري %% %خ
%عرض الس%%بعاوي إلط%%الق ن%%ار أث%%ناء م%%واج%%هات م%%ع ج%%يش ال%%نظام ب%%ال%%قرب م%%ن م%%طار دي%%ر
 ،2012-12-12تّ %
الزور العسكري ،مما أدى إلى استشهاده على الفور.45
ج .ك99تيبة ع9لي ب9ن أب9ي ط9ال9ب
م%%ن ب%%ني املج%%موع%%ات األول%%ى ال%%تي ت%%شكلت ف%%ي م%%دي%%نة دي%%ر ال%%زور ،ك%%ان%%ت ك%%تيبة "ع%%لي ب%%ن أب%%ي ط%%ال%%ب" ،وك%%ان
مح%%مود ال%%جاس%%م امل%%عروف ب%%أب%%ي دروي%%ش وال%%ذي ي%%نتمي إل%%ى ع%%شيرة ال%%بوس%%راي%%ا أح%%د ق%%ادت%%ها األوائ%%ل ،وال%%ذي
استشهد الحقا ً في مدينة دير الزور في حي الجبيلة ،يوم األربعاء املصادف.2012-06-11
ك%%ان "أب%%و دروي%%ش" م%%ن ال%%ث ّوار األوائ%%ل ف%%ي امل%%دي%%نة ،وم%%ن امل%%شارك%%ني النش%%طني ف%%ي م%%ظاه%%رات%%ها ،وي%%روى ع%%نه
أنّ%ه ك%ان م%ن ب%ني ال%ذي%ن أس%قطوا ت%مثال ب%اس%ل األس%د ف%ي س%اح%ة الح%ري%ة ف%ي دي%ر ال%زور ب%تاري%خ  22ن%يسان
 .2011اع%%تقل "أب%%و دروي%%ش" ف%%ي ع%%ام  2011م%%ن ق%%بل م%%خاب%%رات األم%%ن ال%%عسكري ال%%تاب%%عة ل%%قوات األس%%د،
وأف%رج ع%نه ب%عد ث%الث%ة ش%هور ،وب%عد االف%راج ع%نه ،ال%تحق ب%ثوار امل%دي%نة ،وس%اه%م ف%ي ت%شكيل مج%موع%ة مس%لحة
من الشبان تحت اسم "أسود التوحيد" ،وفيما بعد ساهم في تأسيس كتيبة "علي بن أبي طالب".46
ح .ل9واء األح99واز ال9عرب9ية
أُع%%لن ع%%ن ت%%شكيل ل%%واء األح%%واز ال%%عرب%%ية ف%%ي  ،2012-4-22وض ّ %م ال%%لواء ال%%عدي%%د م%%ن ال%%كتائ%%ب واملج%%موع%%ات
امل%%قات%%لة ف%%ي م%%دي%%نة دي%%ر ال%%زور وري%%فها ،وش%%كل أح%%د أول%%ى امل%%حاوالت م%%ن أج%%ل ت%%وح%%يد ص%%فوف امل%%قات%%لني ف%%ي
ج %%سم ع %%سكري واح %%د ،وم %%ن ال %%كتائ %%ب ال %%تي ض %ّ %مها ال %%لواء :ك %%تيبة س %%لمان ال %%فارس %%ي ،ك %%تيبة ع %%لي ب %%ن أب %%ي

 -44ﻣﻘطﻊ ﻓﯾدﯾو ﯾظﮭر اﻧﺷﻘﺎق اﻟﻣﻼزم أول ﺛﺎﻣر اﻟﺳﺑﻌﺎوي ،وإﻋﻼن ﺗﺷﻛﯾل ﺳرﯾﺔ ﻣﻌﺎوﯾﺔ اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﻠواء ﻋﺛﻣﺎن ﺑن ﻋﻔﺎن ،ﺗﺎرﯾﺦh"ps:// ،2012-6-4 :
www.youtube.com/watch?v=Ah1JsHDGEyA
 -45ﻣﻘطﻊ ﻓﯾدﯾو ﯾظﮭر اﻧﺷﻘﺎق اﻟﻣﻼزم أول ﺛﺎﻣر اﻟﺳﺑﻌﺎوي ﻋن ﺟﯾش اﻟﻧظﺎم واﻟﺗﺣﺎﻗﮫ ﺑﺻﻔوف اﻟﺛوار ،ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﻧﺷرh"ps:// ،2014-3-27 :
www.youtube.com/watch?v=uw6rvXyzpfc
 -46ﺑروﻣو ﯾﻌرف ﺑﺷﺧﺻﯾﺔ "ﻣﺣﻣود اﻟﺟﺎﺳم" ،ﺑﺗﺎرﯾﺦ ،2012-10-7 :ﻋﻠﻰ اﻟراﺑطh"ps://www.youtube.com/watch?v=tIgGYtWo9xA :
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ط%ال%ب ،ك%تيبة ع%ز ال%دي%ن ال%قسام ،ك%تيبة ع%بد اهلل ب%ن ع%مر ،ك%تيبة س%عد ب%ن م%عاذ ،ك%تيبة أب%و ع%بيدة ع%ام%ر اب%ن
الجراح ،كتيبة أبو دجانة ،كتيبة معاوية ،وكتيبة القدس الشريف.47
وي%عتبر امل%الزم أول امل%نشق فه%د ع%اي%ش ال%عبداهلل أح%د ق%ادت%ه األوائ%ل ،وال%ذي اس%تشهد ب%تاري%خ 2012-9-30
أث%ناء م%شارك%ته ف%ي م%عرك%ة تح%ري%ر دوار الح%لبية ال%واق%ع ف%ي م%نطقة ال%صال%حية )ع%ند م%دخ%ل م%دي%نة دي%ر ال%زور
من جهة الحسكة(.
***
ت %%عد املج %%موع %%ات ال %%ساب %%ق ذك %%ره %%ا ،م %%ن أول %%ى املج %%موع %%ات ال %%عسكري %%ة ال %%تي ح %%ملت الس %%الح ف %%ي م %%دي %%نة دي %%ر
ال%%زور ،إال أنّ%%ها ل%%م ت%%كن ال%%وح%%يدة ب%%طبيعة ال%%حال ،ب%%ل إن ال%%رب%%ع األول وح%%تى م%%نتصف ع%%ام  2012ك%%ان ق%%د
شه%%د ت%%ناس%%ل العش%%رات م%%ن ال%%كتائ%%ب واألل%%وي%%ة ال%%عسكري%%ة ،وخ%%صوص %ا ً ب%%عد أن ب%%ات أم%ّ %ر ال%%تح ّول م%%ن ال%%عمل
الس%%لمي إل%%ى ح%%مل الس%%الح أم%%را ً م%%فروغ %ا ً م%%نه ،وم%%ن ه%%ذه ال%%تشكيالت ال%%تي ن%%شأت ف%%ي دي%%ر ال%%زور ف%%ي ت%%لك
امل %%رح %%لة :ل %%واء ال %%قعقاع ،ك %%تيبة أح %%رار ال %%خضراء ،ك %%تائ %%ب ال %%حقّ  ،ل %%واء ج %%ند ال %%رح %%من ،ك %%تيبة األب %%اب %%يل ،ج %%بهة
األصالة والتنمية ،كتيبة معاذ الركاض ،كتائب املرابطني ،واللواء .111
 .5مآالت الجيش الحر
ب%ني امل%رح%لة امل%متدة م%نذ ال%نصف ال%ثان%ي ل%عام  2011وح%تى ن%هاي%ة ع%ام  2012ع%لى وج%ه ال%تقري%ب ،ن%شأت
مج%%موع%%ات وك%%تائ%%ب ع%%سكري%%ة م%%ختلفة ،ان%%درج%%ت ف%%ي ع%%موم%%ها ف%%يما ك%%ان ي%%دع%%ى ب%%تشكيالت "ال%%جيش الح%%ر".
ول%%م ي%%كن واض%%حا ً ب%%ال%%ضبط ف%%ي ت%%لك األث%%ناء األه%%داف ال%%تي س%%عت ه%%ذه املج%%موع%%ات إل%%ى ت%%حقيقها ،أو اآلل%%ية
ال %%تنظيمية ال %%تي ت %%عمل وف %%قها ،س %%وى م %%قارع %%ة ن %%ظام األس %%د وح %%ماي %%ة امل %%دن %%يني ،بحس %%ب م %%ا ج %%اء ف %%ي أغ %%لب
التصريحات والبيانات التي صدرت عن هذه املجموعات.
وف%ي ال%وق%ت ال%ذي ج%رت ف%يه ص%دام%ات ب%ني ه%ذه املج%موع%ات وق%وات األس%د داخ%ل م%دي%نة دي%ر ال%زور ،واتخ%ذت
ه%ذه ال%صدام%ات ش%كل "ح%رب ال%عصاب%ات" وال%تي ته%دف إل%ى إل%حاق ال%ضرر ب%ال%قوات ال%عسكري%ة أك%ثر م%ما
ك%ان%ت ته%دف إل%ى ال%سيطرة ع%لى امل%كان ،ف%إ ّن ه%ذا ال%وض%ع ك%ان ع%لى ال%نقيض م%ن ذل%ك ف%ي ري%ف دي%ر ال%زور،
وال%%ذي ج%%نح ع%%موم%ا ً ب%%ات%%جاه ط%%رد ق%%وات األس%%د م%%ن امل%%نطقة ،وال%%سيطرة ع%%لى أغ%%لب ال%%قرى وال%%بلدات ف%%ي ه%%ذا

 -47ﻣﻘطﻊ ﻓﯾدﯾو ﯾظﮭر اﻹﻋﻼن ﻋن ﺗﺷﻛﯾل ﻟواء اﻷﺣواز اﻟﻌرﺑﯾﺔ ،ﺑﺗﺎرﯾﺦh"ps://www.youtube.com/watch? ،2012-4-22 :
v=cRzyTPyKQ9A
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ال %%ري %%ف ،ك %%ما ح %%دث ف %%ي م %%دي %%نة ال %%بوك %%مال ع %%لى س %%بيل امل %%ثال ،وم %%دي %%نة امل %%يادي %%ن ،وال %%تي ت %%مكنت ف %%يهما ق %%وات
الجيش الحر من طرد قوات األسد في وقت مبكر من سنة .2012
ا .ال9تكوي9ن االج9تماع9ي وال99طبقي ملج9موع9ات ال99جيش الح9ر

إذا م%ا ن%ظرن%ا إل%ى ال%تكوي%ن االج%تماع%ي ال%ذي م%يّز ه%ذه املج%موع%ات ال%تي ت%شكلت ف%ي ب%داي%ة م%رح%لة االن%تقال
م%ن ال%عمل الس%لمي إل%ى م%ا ي%مكن أن ن%دع%وه "ب%ال%كفاح املس%لح" ،ف%إنّ%نا س%نالح%ظ ب%أ ّن أغ%لب ه%ذه املج%موع%ات
ت%شكلت م%ن ش%بان ي%نتمون إل%ى ف%ئات م%ختلفة م%ن امل%جتمع املح%لي
ل %%لمدي %%نة .ف %%على ص %%عيد ال %%قيادات ال %%تي ن %%ظمت ه %%ذه املج %%موع %%ات،
س %% %نالح %% %ظ أ ّن ق %% %سما ً م %% %نهم ل %% %م ي %% %كن ذو خ %% %برة ع %% %سكري %% %ة ع %% %لى
االط%الق ،ب%ل ع%لى ال%عكس ت%مام%اً ،ف%قائ%د ك%تيبة "ع%مر ب%ن الخ%طاب"
%درس % %ا ً مل%% %ادة ال%% %رس%% %م ،وق%% %ائ%% %د
ال%% %ذي ج%% %رى ن%% %قاش%% %ها أع%% %اله ك%% %ان مّ % %
"ك%%تائ%%ب مح%%مد" ك%%ان م%%جازا ً ب%%ال%%لغة اإلن%%كليزي%%ة وي%%درس ف%%ي إح%%دى
ج %%ام %%عات امل %%دي %%نة؛ ب %%ينما ال %%قسم اآلخ %%ر م %%ن ق %%يادات ال %%جيش الح %%ر
ف%%قد ك%%ان%%وا ض%%باط%ا ً وص%%ف ض%%باط ف%%ي ص%%فوف ال%%جيش ال%%سوري،

اﻟﺘﻜﻮﻳﻦ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ واﻟﻄﺒﻘﻲ
ﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺎت اﻟﺠﻴﺶ اﻟﺤﺮ
أﻏﻠﺐ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺎت ﺗﺸﻜﻠﺖ ﻣﻦ
ﺷﺒﺎن ﻳﻨﺘﻤﻮن إﻟﻰ ﻓﺌﺎت ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ
ﻣﻦ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺤﻠﻲ.
ﻧﻬﺎﻳﺔ  2012ﺑﺪأت ﺗﻄﺮأ ﺗﻐﻴﻴﺮات
ﺑﻨﻴﻮﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﺮﻛﻴﺒﺔ اﻟﺠﻴﺶ اﻟﺤﺮ.
ﻧﻬﺎﻳﺔ  2013ﺣﻴﺚ ﺳﻴﻄﺮت
ﺟﺒﻬﺔ اﻟﻨﺼﺮة.

وان %%شقوا ع %%نه ب %%فعل مج %%ري %%ات األح %%داث ال %%تال %%ية الن %%طالق ال %%ثورة،
وبحس%ب أي%ضا ً امل%الح%ظة ،ف%إ ّن غ%ال%بية ه%ؤالء امل%نشقني م%ن ال%ضباط ك%ان ب%رت%بة م%الزم أو م%الزم أول ،وه%و م%ا
ي%شير إل%ى أ ّن ه%ؤالء الش%بان ك%ان%وا ف%ي ب%داي%ة ط%ري%قهم امل%هني وأن%هم ك%ان%وا ف%ي م%قتبل ال%عمر ،ح%يث ت%راوح%ت
أعمارهم بني  25إلى  35سنة ،وهي فئات عمرية شابة بطبيعة الحال.
ب %%ينما ع %%لى ص %%عيد امل %%قات %%لون ف %%هم ع %%موم %ا ً م %%ن ال %%عام %%لني ف %%ي أن %%واع م %%ختلفة م %%ن امل %%هن ،ك %%صيان %%ة ال %%سيارات
وأع%مال ال%بناء ،وال%تجارة وغ%يره%ا م%ن امل%هن امل%دي%نية ،وأغ%لبهم ع%لى وج%ه ال%تقري%ب ،وبحس%ب ال%شهادات ال%تي
%تقرة )ل%%دي%%ه ع%%مل ي%%زاول%%ه ،وم%%نزل وأس%%رة..
تّ %م ج%%معها ح%%ول ه%%ذه ال%%فئات ،ك%%ان ل%%دي%%ه ح%%يات%%ه ال%%خاص%%ة ش%%به املسّ %
إل%%خ( .وأ ّن أغ%%لب ه%%ؤالء الش%%بان ،ك%%ان%%وا م%%ن أوائ%%ل ال%%ناش%%طني ف%%ي ال%%ثورة وف%%ي م%%ق ّدم%%ة الح%%راك ال%%ثوري ف%%ي
م%%رح%%لته الس%%لمية؛ وأ ّن أغ%%لبهم ،ان%%دف%%ع إل%%ى ح%%مل الس%%الح واالن%%تماء إل%%ى ه%%ذه املج%%موع%%ات ال%%عسكري%%ة بس%%بب
شّ %دة ال%قمع ال%ذي م%ارس%ته ق%وى امل%خاب%رات وال%جيش ال%تاب%ع ل%قوات األس%د؛ وأنّ%هم ف%ي غ%ال%بيتهم ،اع%تبروا أنّ
حمل السالح ،حق مشروع من أجل الدفاع عن النفس.
ف%%ي ه%%ذه امل%%رح%%لة ال%%تي يج%%ري ن%%قاش%%ها )ال%%نصف ال%%ثان%%ي ل%%عام  ،2011وح%%تى ن%%هاي%%ة  (2012تّ %م اس%%تهداف
ه%ؤالء ال%قادة وه%ذا ال%جيل م%ن ال%ناش%طني م%ن ق%بل ق%وات األس%د .وبحس%ب ق%وائ%م الشه%داء ،وال%وث%ائ%ق ال%خاص%ة
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ب%%ال%%عدي%%د م%%ن ال%%كتائ%%ب امل%%قات%%لة وال%%تي تّ %م االط%%الع ع%%ليها ،س%%نالح%%ظ ب%%أ ّن أغ%%لب ه%%ؤالء ال%%قادة م%%ن ال%%جيل األول
%عرض
ك%ان ق%د اس%تشهد بح%لول ن%هاي%ة ع%ام  ،2012واألم%ر أي%ضا ً ي%نسحب ع%لى امل%قات%لني أن%فسهم ،وال%ذي%ن ت ّ
ال%% %كثيرون م%% %نهم ل%% %لقتل أث%% %ناء امل%% %عارك ،أو أنّ%% %ه أص%% %يب إص%% %اب%% %ة ج%% %علته ع%% %اج%% %زا ً ع%% %ن االس%% %تمرار ب%% %لعب دوره
القتالي ،أو أنّه وقع بني أيدي قوى املخابرات وبات في قوائم املفقودين.
ت%%شير ه%%ذه امل%%الح%%ظة ،إل%%ى أنّ%%ه وم%%ع ن%%هاي%%ة ع%%ام  ،2012ب%%دأت ت%%طرأ ت%%غيرات ب%%نيوي%%ة ع%%لى ت%%رك%%يبة ال%%تشكيالت
ال%عسكري%ة امل%عارض%ة ،ف%مع ت%الش%ي ال%جيل األول م%ن "ال%جيش الح%ر" ،وال%ذي%ن وك%ما أس%لفنا اس%تشهد ع%دداً
ك%بيرا ً م%نهم أث%ناء امل%عارك ،تّ %ول%د ج%يل ث%ان%ي م%ن امل%قات%لني ،وق%ادة ج%دد ،شّ %كلوا م%الم%ح ال%تشكيالت ال%عسكري%ة
الج%%دي%%دة ،وك%%ان%%وا ال%%عالم%%ة األب%%رز مل%%رح%%لة ال%%عمل ال%%عسكري امل%%متد ب%%ني ن%%هاي%%ة ع%%ام  ،2012وح%%تى ن%%هاي%%ة ع%%ام
 ،2013ح%يث س%يطر ب%عد ه%ذا ال%تاري%خ ت%نظيم ج%بهة ال%نصرة ع%لى املشه%د ال%سياس%ي ف%ي دي%ر ال%زور ،وه%و
ما سنتوسع به في سياق البحث.
ب .ف99يروس ال9تموي9ل وتسّ 9لل امل9ال ال9سياس9ي

ك %%باق %%ي تج %%ليات الح %%راك ال %%ثوري ف %%ي دي %%ر ال %%زور ك %%ما م %%ناط %%ق س %%وري %%ا
ع %% %موم% % %اً ،خ %% %ضعت ال %% %تكوي %% %نات ال %% %عسكري %% %ة األول %% %ى للح %% %راك ال %% %ثوري
ل %%دي %%نام %%يات ع %%ال %%ية ،وط %%رأ ع %%ليها ال %%كثير م %%ن ال %%تغييرات ،وك %%ان %%ت ه %%ذه
ال%% %تغييرات ع%% %موم % %ا ً مش%% %روط%% %ة بمج%% %موع%% %ة م%% %عقدة م%% %ن ال%% %عوام%% %ل ،م%% %نها
اس %%تشهاد ال %%كثير م %%ن ال %%قادة األوائ %%ل للح %%راك ال %%ثوري ،وم %%نها اش %%تداد
ع%%نف امل%%عارك وط%%ول زم%%نها ،وان%%عكاس ك%%ل ه%%ذا ع%%لى أف%%كار وت%%ص ّورات
امل %%قات %%لني؛ ب %%يد أ ّن األك %%ثر أه %%مية ف %%ي ه %%ذا ال %%سياق ،ك %%ان تسّ % %لل امل %%ال
ال%%سياس%%ي إل%%ى ص%%فوف ال%%ثوار ،وذل%%ك بس%%بب ال%%تكال%%يف ال%%عال%%ية ل%%لعمل

ﻓﻴﺮوس اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ
وﺗﺴﻠﻞ اﻟﻤﺎل اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ
ً
ذاﺗﻴﺎ
ﻛﺎن اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ
ﺑﻌﺪﻫﺎ ﺣﻞ ﻣﺠﻠﺲ ﺛﻮار دﻳﺮ
اﻟﺰور ﻛﺄﺣﺪ ﻣﺼﺎدر اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ.

ﻓﻲ اﻟﻨﺼﻒ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻣﻦ 2012
ﺑﺪأت ﺗﻈﻬﺮ ﻣﺠﻤﻮﻋﺎت
ﻋﺴﻜﺮﻳﺔ ُدﻋﻴﺖ "ﺑﺎﻷﻟﻮﻳﺔ"،
َﺻ ُﻌﺐ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﻣﺼﺎدر
ﺗﻤﻮﻳﻠﻬﺎ.

املس ّلح ،وما يتط ّلبه من تمويل دائم ومن مصادر يعجز عنها األفراد.
ف%%في ال%%وق%%ت ال%%ذي ك%%ان%%ت ت%%م ّول ف%%يه ال%%عمليات األول%%ى "ل%%لجيش الح%%ر" ع%%بر ش%%بكات ال%%عالق%%ات االج%%تماع%%ية،
%تصرف ب%امل%دخ%رات ال%خاص%ة ل%لمقات%لني ..إل%خ ،أو ح%تى ب%االس%تحواذ ع%لى
%تبرع%ات ع%لى س%بيل امل%ثال ،أو ال
ّ
ك%ال ّ
أس%%لحة وذخ%%ائ%%ر ج%%يش األس%%د ،ب%%ات ه%%ذا األم%%ر م%%ع ط%%ول ف%%ترة امل%%عارك ،أم%%را ً غ%%ير مج%%دي م%%ن أج%%ل ض%%مان
اس%تمرار ه%ؤالء امل%قات%لني ف%ي ت%نفيذه%م مل%هاه%م .وم%ن ه%نا ،ك%ان ال ب%د م%ن ال%بحث ع%ن م%صادر ت%موي%ل أك%ثر ق%وة
وأكثر استقرارا ً وديموم ًة.
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ت %%شكل مج %%لس ث %%وار دي %%ر ال %%زور ب %%داي %%ة األم %%ر خ %%ارج س %%وري %%ا ،وض ّ %م أش %%خاص م %%ثل ي %%اس %%ر ع %%لون %%ي امل %%عروف
ب%%والئ%%ه ل%%دول%%ة ق%%طر ،وع%%الق%%ات%%ه ال%%وط%%يدة م%%ع ت%%نظيم ال%%قاع%%دة ،وه%%و اب%%ن دي%%ر ال%%زور ،وال%%تي ك%%ان ق%%د غ%%ادره%%ا ق%%بل
س%نوات ط%وي%لة ،وس%عى إل%ى ت%أم%ني م%صادر ت%موي%ل ل%لكتائ%ب ال%عسكري%ة ال%تي ان%ضوت ت%حت إم%رت%ه .وب%عد وق%ت
ق %%صير ،تسّ % %للت ال %%نزاع %%ات إل %%ى ص %%فوف املج %%لس ال %%عسكري ،وال %%ذي ف %%قد م %%ع ال %%وق %%ت ث %%قة أغ %%لب ال %%كتائ %%ب
العسكرية املقاتلة ،والتي اتهمته بالفساد وسرقة أموال الداعمني.
وف%%ي غ%%ياب ال%%وث%%ائ%%ق وال%%شهادات ال%%تي ي%%مكن أن ت%%لقي ال%%ضوء ح%%ول آل%%يات ال%%تموي%%ل ودوره%%ا ف%%ي ال%%تحوالت
ال%%تي ط%%رأت ع%%لى مج%%مل ال%%تكوي%%نات ال%%عسكري%%ة ل%%لثورة ال%%سوري%%ة ك%%ما مل%%دي%%نة دي%%ر ال%%زور م%%حور ه%%ذا ال%%نقاش،
ك%%ان ال ب%%د م%%ن االس%%تناد ع%%لى ال%%تأم%%ل وامل%%الح%%ظة ف%%ي س%%ياق م%%حاول%%تنا ف%%هم ال%%دي%%نام%%يات ال%%تي وق%%فت وت%%قف
اليوم خلف مجمل التح ّوالت التي طرأت على الحراك الثوري خالل األعوام القليلة املاضية.
ب %%داي %%ة ،وك %%ما أش %%رن %%ا ،ك %%ان ال %%تموي %%ل ب %%النس %%بة ألغ %%لب املج %%موع %%ات ال %%عسكري %%ة ،ت %%موي %الً "ذات %%يا ً" ،وف %%يما ب %%عد،
وع %%ندم %%ا ازدادت أع %%داد امل %%قات %%لني ،وازدادت م %%عها ح ّ %دة امل %%عارك ،اح %%تاج األم %%ر إل %%ى ت %%موي %%ل خ %%ارج %%ي ،فح %لّ
مج%%لس ث%%وار دي%%ر ال%%زور ف%%ي ه%%ذه امل%%رح%%لة ك%%أح%%د م%%صادر ال%%تموي%%ل .وح%%تى ح%%وال%%ي م%%نتصف ع%%ام  ،2012ل%%م
%لمس أث%%ر ال%%تموي%%ل ع%%لى خ%%طاب وم%%مارس%%ة ه%%ذه ال%%كتائ%%ب ،وال%%تي ك%%ان%%ت ف%%ي ع%%موم%%ها تجه%%ر
ي%%كن م%%ن امل%%مكن تّ %
ب%ان%تمائ%ها ل%لجيش الح%ر م%ن ج%هة ،وإل%ى م%بادئ ث%ورة ال%سوري%ني ف%ي الح%ري%ة وال%كرام%ة م%ن ج%هة أخ%رى .ك%ان
م%ن ال%صعب ف%ي ه%ذه امل%رح%لة ،ال%وق%وع ع%لى ك%تائ%ب ذات تّ %وج%ه "ع%قائ%دي" إس%الم%ي ع%لى وج%ه التح%دي%د ،وذل%ك
رغم التسميات ذات الداللة اإلسالمية التي وسمت أغلب هذه الكتائب.
انكس%%رت ال%%عالق%%ة ب%%ني مج%%لس ث%%وار دي%%ر ال%%زور م%%ن ج%%هة ،وك%%تائ%%ب ال%%جيش الح%ّ %ر م%%ن ج%%هة أخ%%رى ،وان%%سحبت
أغ%%لب املج%%موع%%ات م%%ن ص%%فوف املج%%لس ال%%عسكري؛ وت%%ع ّد ه%%ذه امل%%الح%%ظة ن%%قطة ف%%ارق%%ة ف%%ي ت%%اري%%خ ال%%تح ّوالت
ال %%تي يج %%ري رص %%ده %%ا ع %%لى ص %%عيد ال %%تشكيالت ال %%عسكري %%ة امل %%عارض %%ة ،ف %%منذ ح %%وال %%ي ال %%نصف ال %%ثان %%ي ل %%عام
 ،2012ب %%دأت تظه %%ر مج %%معات ع %%سكري %%ة ك %%برى ،دع %%يت "ب %%األل %%وي %%ة" ،ك %%لواء ال %%قعقاع ،ول %%واء األح %%واز وج %%بهة
األص%ال%ة وال%تنمية وغ%يره%م ال%عدي%د ،وال%تي ض%مت ال%عدي%د م%ن ال%كتائ%ب واملج%موع%ات ال%صغيرة ف%ي ص%فوف%ها.
وك%ان م%ن ال%صعب م%عرف%ة م%صادر ت%موي%ل ه%ذه ال%تشكيالت ال%كبرى م%عرف%ة دق%يقة ،إال أنّ%نا نس%تطيع أن ن%نظر
إل%%ى األم%%ر ب%%شكل م%%عكوس ،ون%%قارن ب%%ني ال%%تح ّوالت ال%%تي راح%%ت ت%%طرأ ع%%لى الخ%%طاب ال%%سياس%%ي واإلع%%الم%%ي
لهذه املجموعات وبروز هذه الجهات التي كان من املحتمل أنّها تقف خلف تمويلها.
ف%في ه%ذه امل%رح%لة ،ال%نصف ال%ثان%ي م%ن ع%ام  ،2012ب%دأ الخ%طاب اإلس%الم%وي املتشّ %دد ب%ال%ظهور ،وب%دأ ه%ذا
الخ %%طاب ي %%شكل ب %%نية ال %%هوي %%ة ال %%تي راح %%ت تظه %%ر ع %%بره %%ا ه %%ذه ال %%تشكيالت ال %%عسكري %%ة؛ وروي %%دا ً روي %%دا ً ب %%دأ
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يضمح%ل م%صطلح "ال%جيش الح%ر" امل%دع%وم م%ن ق%بل ف%ئات واس%عة م%ن م%جتمع ال%ثورة ،وتح ّ%ل محّ %له ت%سميات
وت%%وص%%يفات أخ%%رى وب%%دالالت إس%%الم%%وي%%ة .وف%%ي ه%%ذه امل%%رح%%لة أي%%ضا ً تّ %م اس%%تبدال األه%%داف امل%%علنة ملج%%موع%%ات
ال%جيش الح%ر ،م%ن اع%تناق%ها ب%داي%ة األم%ر مل%بادئ ث%ورة ش%عبها ،إل%ى أه%داف تتحّ %دث ت%ال%يا ً ع%ن خ%الف%ة إس%الم%ية
ما ،ودولة خالفة ،وخطاب طائفي من كل حدب وصوب.
ول%%م ي%%كن األم%%ر ح%%كرا ً ع%%لى الخ%%طاب ال%%عام له%%ذه ال%%تشكيالت ب%%ل أص%%اب أي%%ضا ً ل%%غتها وم%%فردات%%ها ال%%سياس%%ية
وح%تى راي%ات%ها ،وه%نا تّ %م اس%تبدال م%صطلح "ق%وات األس%د" بـ "ال%نصيري%ة" ،ف%ي إش%ارة إل%ى ال%طائ%فة ال%دي%نية
ال%تي ي%نتمي ل%ها ال%رئ%يس األس%د ،وال%عدي%د م%ن ه%ذه ال%تغييرات ع%لى ص%عيد الخ%طاب وال%لغة امل%حاي%ثة ل%ه ،ك%ما
تّ %م اس%تبدال "ع%لم ال%ثورة" بمج%موع%ة م%ن ال%راي%ات وال%تي ك%ان%ت ف%ي غ%ال%بها ذات م%دل%والت إس%الم%ية؛ واضمح%ل
م%ع ال%وق%ت م%صطلح "ال%جيش الح%ر" ،وال%ذي ك%ان يح%ظى ب%إج%ماع م%ن ق%بل ع%موم م%جتمع ال%ثورة ف%ي س%وري%ا،
ّ
وحل مح ّله تشكيالت عسكرية تجهر بانتمائها العقائدي اإلسالمي.
ف %%تحت ه %%ذه ال %%تغييرات الح %%قا ً ال %%باب أم %%ام تس ّ %لل أك %%ثر ال %%تنظيمات اإلس %%الم %%ية ت %%طرف %ا ً إل %%ى ص %%فوف ال %%ثورة
السورية ،وتح ّولها مع الوقت إلى طرف بات من الصعب التخ ّلص منه.
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اﻟﺒﺎب اﻟﺜﺎﻟﺚ :زﻣﻦ اﻟﺘﻄﺮف واﻹﺳﻼم اﻟﺴﯿﺎﺳﻲ
 .1إسالم متشدد يمهد الطريق آلخر أكثر تشددا ً
بحس%ب امل%الح%ظة ،وب%االس%تناد إل%ى ال%عدي%د م%ن ال%شهادات ال%تي أت%يح ل%لباح%ث االط%الع ع%ليها ،م ّ%رت م%رح%لة
"التس %%ليح" ،وه %%ي امل %%رح %%لة امل %%مت ّدة م %%نذ ح %%وال %%ي ت %%موز\آب م %%ن ع %%ام  2011وح %%تى س %%يطرة ت %%نظيم ال %%دول %%ة
اإلسالمية على املشهد العسكري في محافظة دير الزور ،بمراحل متع ّددة ومختلفة.
ت%%نقسم م%%رح%%لة م%%ا ب%%عد اض%%محالل "ال%%جيش الح%%ر" إل%%ى ث%%الث م%%راح%%ل ،ت%%ت ّوزع ع%%ليها ق%%وى ع%%سكري%%ة م%%ختلفة
م %%ن ح %%يث ال %%شكل ،م %%تشاب %%هة م %%ن ح %%يث امل %%ضمون ،وه %%ي :م %%رح %%لة ال %%كتائ %%ب اإلس %%الم %%ية املتشّ % %ددة ،م %%رح %%لة
سيطرة جبهة النصرة ،وأخيرا ً مرحلة تنظيم الدولة اإلسالمية املعروف تهكما ً بـ "داعش".
ا .ال99تشكيالت اإلس9الم9ية املتش99ددة

ف%%ي ال%%نصف األول م%%ن ع%%ام  2012ت%%ص ّدرت ت%%شكيالت ال%%جيش الح%%ر امل%%ختلفة املشه%%د ال%%عسكري ف%%ي دي%%ر
ال%زور ،واق%تصر دور ه%ذه ال%تشكيالت ف%ي أغ%لب األح%يان ع%لى م%حاول%ة ح%ماي%ة امل%ظاه%رات وم%نع ق%وى األم%ن
م%ن م%هاج%مة امل%تظاه%ري%ن ،ب%اإلض%اف%ة إل%ى ت%وج%يه ض%رب%ات ل%حواج%ز ال%جيش املنتش%رة ف%ي أم%اك%ن م%ختلفة م%ن
امل %% %دي %% %نة .وك %% %ان واض %% %حا ً وب %% %االس %% %تناد إل %% %ى ش %% %هادات ال %% %عدي %% %د م %% %ن
ال%%ناش%%طني ف%%ي امل%%دي%%نة ،أ ّن ه%%ذه ال%%تشكيالت ك%%ان%%ت ت%%قف بح%%زم ض%%د
دخ%ول م%دي%نة دي%ر ال%زور وان%تشار م%قات%ليها ع%الن%ية ف%ي امل%دي%نة ،وذل%ك
بس%%بب رغ%%بة ه%%ذه ال%%تشكيالت ف%%ي ع%%دم ت%%وري%%ط امل%%دي%%نة وس%%كان%%ها ف%%ي
صراع عسكري مفتوح مع قوات النظام.
وب %%االس %%تناد إل %%ى ش %%هادة ث %%ائ %%ر ال %%فرات ال %%ذي ج %%رى ذك %%ره ف %%ي امل %%نت،
ف %% %إن %% %ه ف %% %ي ه %% %ذه امل %% %رح %% %لة ،أي ف %% %ي ن %% %هاي %% %ة ال %% %نصف األول م %% %ن ع %% %ام

ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻟﻜﺘﺎﺋﺐ
اﻻﺳﻼﻣﻴﺔ
اﻟﻤﺘﺸﺪدة

ﺣﺰﻳﺮان 2012
ً
ﻫﺪﻓﺎ
ﺑﺎﺗﺖ اﻟﻤﺪﻳﻨﺔ
ﻟﻘﻮات اﻟﺘﺸﻜﻴﻼت
اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ اﻟﻤﻌﺎرﺿﺔ.

 ،2012ح %%اول %%ت ب %%عض ال %%جهات امل %%م ّول %%ة وع %%لى رأس %%ها مج %%لس ث %%وار

ﺳﺎرع ﻧﻈﺎم اﻷﺳﺪ إﻟﻰ
ﺳﺤﺐ ﺣﻮاﺟﺰه ﻣﻦ
اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﻘﺮى
اﻟﻘﺮﻳﺒﺔ وأﺣﻴﺎء
اﻟﻤﺪﻳﻨﺔ.

رف %%ضت أغ %%لب ال %%كتائ %%ب ال %%تي ك %%ان %%ت م %%نضوي %%ة ت %%حت إم %%رة املج %%لس

ﺑﺪأت ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﻘﺼﻒ
ﺑﺎﻟﺴﻼح اﻟﺜﻘﻴﻞ.

دي %%ر ال %%زور ،وال %%ذي ك %%ان ي %%تزع %%مه ص %%حفي ق %%ناة الج %%زي %%رة ال %%فضائ %%ية
ت%يسير ع%لون%ي ،دف%ع ت%شكيالت ال%جيش الح%ر إل%ى اق%تحام م%دي%نة دي%ر
الزور ،والسعي من أجل السيطرة عليها.

ال %%عسكري ب %%قيادة م %%هند ال %%طالع ،وال %%ذي ج %%رى ن %%قاش %%ه ف %%ي ال %%باب
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%برر ل%%ها .ف%%ي
ال%%ساب%%ق ،دخ%%ول امل%%دي%%نة وال%%خوض ب%%عملية "تح%%ري%%ر" ،رأى أغ%%لب ق%%ادة ه%%ذه املج%%موع%%ات أن%%ه ال مّ %
ه%%ذه األث%%ناء ،وم%%ع ح%%لول ب%%داي%%ة ال%%نصف ال%%ثان%%ي م%%ن ع%%ام  ،2012ق%%بلت ال%%عدي%%د م%%ن املج%%موع%%ات ال%%عسكري%%ة
وال%تي ت%نظّمت ف%ي مج%ملها ف%ي ال%ري%ف ال%قري%ب م%ن دي%ر ال%زور ،وال%تي ت%تبع ب%تموي%لها إل%ى املج%لس ث%وار دي%ر
الزور ،بالدخول إلى املدينة وإظهار املقاتلني لسالحهم على املأل وبدء عمليات السيطرة عليها.
%تأس%س ف%ي م%نتصف ع%ام  ،2012ب%ل إنّ%ها ك%ان%ت م%وج%ودة ف%علياً
ل%م ت%نشأ ه%ذه املج%موع%ات م%ن ال%عدم ،ول%م ت ّ % %
ق%بل ه%ذا ال%تاري%خ ،وب%االس%تناد إل%ى ال%شهادات ال%تي أت%يح ل%لباح%ث االس%تماع إل%يها ،ك%ان%ت ه%ذه املج%موع%ات
م%وج%ودة ف%عليا ً ف%ي ال%ري%ف ال%قري%ب م%ن دي%ر ال%زور وف%ي ب%عض أح%ياء امل%دي%نة ،إال أنّ%ها ك%ان%ت م%وج%ودة "ك%خالي%ا
ن %%ائ %%مة" ،ف %%في ال %%وق %%ت ال %%ذي ك %%ان %%ت ف %%يه ك %%تائ %%ب ال %%جيش الح %%ر ت %%خوض امل %%عارك ض %%د ق %%وات األس %%د ،وتس %%تنفذ
إم %%كان %%ات %%ها وم %%قات %%ليها ،ك %%ان %%ت ت %%لك املج %%موع %%ات ت %%عمل ع %%لى اس %%تقطاب امل %%زي %%د م %%ن امل %%قات %%لني ،وت %%قوم بج %%مع
األس%لحة وال%ذخ%ائ%ر واآلل%يات ال%عسكري%ة ،وت%م ّد ص%الت االت%صال م%ع مج%موع%ات امل%م ّول%ني ف%ي ال%خارج .وع%ندم%ا
ألي أج%ندات ال ت%تواف%ق
ب%دأت ت%شكيالت ال%جيش الح%ر ب%ال%تراج%ع بس%بب ن%قص ال%تموي%ل ،ورف%ضها ال%خضوع ّ
م %%ع ت ّ %وج %%هها ،ظه %%رت ت %%لك ال %%تشكيالت ال %%عسكري %%ة ع %%لى س %%طح املشه %%د ،وظه %%ر م %%عها خ %%طاب %%ها اإلس %%الم %%ي،
وال %%ذي ت %%راوح ف %%ي ت %%لك األث %%ناء ب %%ني م %%عتدل –نس %%بيا ً -ك %%جبهة األص %%ال %%ة وال %%تنمية ،ومتش ّ %ددة كح %%رك %%ة أح %%رار
الشام وأحفاد الرسول وغيرها.
ف%%ي ح%%وال%%ي ح%%زي%%ران م%%ن ع%%ام  ،2012ب%%دأت م%%دي%%نة دي%%ر ال%%زور ف%%عليا ً تشه%%د ع%%مليات ع%%سكري%%ة ش%%بيهة ب%%تلك
ال%تي ك%ان%ت تشه%ده%ا ب%عض امل%دن ال%سوري%ة كح%مص م%ثالً .وم%ا ح%ذّرت م%نه ت%شكيالت ال%جيش الح%ر ف%ي وق%ت
س%%اب%%ق ،وق%%ع ف%%علياً ،ف%%خالل ه%%ذه ال%%فترة ،وال%%تي ب%%ات%%ت ف%%يها دي%%ر ال%%زور ه%%دف %ا ً ل%%قوات ال%%تشكيالت ال%%عسكري%%ة
امل%%عارض%%ة ،س%%ارع ن%%ظام األس%%د إل%%ى اع%%تماد ت%%كتيكات%%ه ال%%تي ات%%بعها ف%%ي ب%%اق%%ي امل%%دن ال%%سوري%%ة ،ح%%يث س%%ارع
إل%%ى س%%حب ح%%واج%%زه م%%ن ال%%عدي%%د م%%ن ال%%قرى ال%%قري%%بة ،ك%%ما س%%حب ال%%عدي%%د م%%ن ال%%حواج%%ز املنتش%%رة ف%%ي أح%%ياء
املدينة ،وبدأ عمليات قصف األحياء بالسالح الثقيل.
خ%اض%ت ال%تشكيالت ال%عسكري%ة م%عارك ع%نيفة ض%د ق%وات األس%د ،وه%اج%م ن%ظام األس%د األح%ياء امل%دن%ية ب%عنف
ك %%بير أدى إل %%ى س %%قوط العش %%رات م %%ن ال %%ضحاي %%ا ف %%ي أوس %%اط امل %%دن %%يني وال %%ذي %%ن خس %%روا أم %%الك %%هم وأرواح
أحبتهم ،وأجبروا فيما بعد إلى النزوح عن املدينة بعد أن كانوا هم من يستقبل النازحني في وقت قريب.
ي %%تهم ال %%شهود ال %%ذي %%ن اس %%تمعنا إل %%ى رواي %%تهم ه %%ذه ال %%تشكيالت ال %%عسكري %%ة ،وم %%ن ي %%قف خ %%لفها م %%ن م %%مول %%ني
"ب%%ال%%خيان%%ة" ،وي%%عتقدون ب%%أنّ%%ه ي%%توج%%ب م%%حاك%%متهم ف%%ي ي%%وم م%%ن األي%%ام ،إذ ال أح%%د وح%%تى ال%%يوم ي%%درك امل%%غزى
ال%حقيقي م%ن خ%يار دخ%ول ه%ذه ال%تشكيالت ال%عسكري%ة إل%ى م%دي%نة دي%ر ال%زور .ف%حتى لح%ظة "تّ %ورط" امل%دي%نة
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ب%ال%عمل ال%عسكري ،ك%ان%ت ال%نشاط%ات الس%لمية ف%ي ذروت%ها ،وك%ان ال%ناش%طون ح%تى ذل%ك ال%وق%ت يخ%رج%ون ف%ي
مظاهرات تضم اآلالف من األهالي املعارضني لحكم األسد.
ك%ما ك%ان%ت امل%دي%نة وح%تى ذل%ك ال%وق%ت ق%بلة ال%نازح%ني ،وتح%دي%دا ً ت%لك ال%عوائ%ل ال%هارب%ة م%ن الح%رب ال%طاح%نة ف%ي
ش%وارع م%دي%نة ح%مص وس%ط ال%بالد وغ%يره%ا م%ن امل%دن ال%سوري%ة امل%نكوب%ة .وال%ذي%ن وج%دوا ف%ي دي%ر ال%زور م%لجأً
ل %%هم وألط %%فال %%هم ،ح %%يث اس %%تقبلتهم ع %%وائ %%ل امل %%دي %%نة ب %%كل ش %%هام %%ة وش %%جاع %%ة ،إال أ ّن ه %%ذا املشه %%د ب %%كليته ب %%دأ
ب%االض%محالل ت%دري%جيا ً م%نذ ح%زي%ران ع%ام  ،2012ح%يث ت%ح ّول%ت امل%دي%نة إل%ى س%اح%ة ق%تال ،وت%ح ّول امل%ضيفون
إلى نازحني يهيمون على وجوههم.
ب .ج9بهة ال99نصرة

ف %%ي ح %%وال %%ي م %%نتصف ع %%ام  ،2012وبحس %%ب رواي %%ة ث %%ائ %%ر

ﻣﺮﺣﻠﺔ ﺳﻴﻄﺮة
ﺟﺒﻬﺔ اﻟﻨﺼﺮة

ال%فرات ،وال%ذي ت%م م%قارن%ة ش%هادت%ه م%ع ال%عدي%د م%ن امل%راج%ع
امل%%كتبية ،ظه%ّ %رت أ ّول مج%%موع%%ة ت%%اب%%عة ل%%جبهة ال%%نصرة ف%%ي
ب%لدة "ال%شحيل" 48ال%واق%عة ف%ي ري%ف دي%ر ال%زور الش%رق%ي.
ول%م ت%كن ه%ذه املج%موع%ة س%وى ب%ضعة أف%راد ي%عملون ع%لى
ت %%نظيم واس %%تقطاب امل %%زي %%د م %%ن امل %%قات %%لني إل %%ى ص %%فوف %%هم.
ووف %%قا ً ل %%لمروي %%ات ال %%تي تس %%رد ق %%صة ت %%كوي %%ن ون %%شوء ج %%بهة
ال%% %نصرة ف%% %ي س%% %وري%% %ا ،ف%% %إن ه%% %ذه املج%% %موع%% %ات ال%% %صغيرة
ال%%تي انتش%%رت ف%%ي ب%%عض م%%ناط%%ق ري%%ف دي%%ر ال%%زور ،أت%%ت
وت%% %ش ّكلت ف%% %ي س%% %وري%% %ا ب%% %أم%% %ر م%% %ن ت%% %نظيم ال%% %قاع%% %دة ف%% %ي
ال%% %عراق ،وأنّ%% %ها ك%% %ان%% %ت أق%% %رب إل%% %ى أن ت%% %كون مج%% %موع%% %ات
استطالعية في املنطقة.
ت%شكلت مج%موع%ات ال%نصرة م%ن م%قات%لني ف%ي غ%ال%بيتهم م%ن
أب %% %ناء امل %% %نطقة ،ورب %% %ما ي %% %كون ه %% %ذا الس %% %بب ال %% %ذي ج %% %عل
وج%%وده%%ا م%%قبوالً م%%ن ق%%بل ب%%اق%%ي ت%%شكيالت ال%%جيش الح%%ر،

ﻓﻲ 2012/6/25
ﺗﻢ اﻹﻋﻼن ﻋﻦ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺟﺒﻬﺔ
اﻟﻨﺼﺮة ﺑﻘﻴﺎدة أﺑﻲ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺠﻮﻻﻧﻲ
ﺑﺪاﻳﺔ 2013
ﺑﺪأت ﺟﺒﻬﺔ اﻟﻨﺼﺮة ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻬﺎ ﺿﺪ
ﻧﻈﺎم اﻷﺳﺪ ﻓﻲ رﻳﻒ دﻳﺮ اﻟﺰور
ﻧﻬﺎﻳﺔ 2013
ﺳﻴﻄﺮت ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺎﺣﺎت
واﺳﻌﺔ ﻣﻦ ﻗﺮى دﻳﺮ اﻟﺰور
ﻓﻲ 2013
أﻋﻠﻦ اﻟﺠﻮﻻﻧﻲ ﻣﺒﺎﻳﻌﺘﻪ ﻷﻳﻤﻦ
اﻟﻈﻮاﻫﺮي وﺑﺬﻟﻚ ﺑﺎﺗﺖ ﺟﺒﻬﺔ
اﻟﻨﺼﺮة ﻓﺮع ﺗﻨﻈﻴﻢ اﻟﻘﺎﻋﺪة ﻓﻲ ﺳﻮرﻳﺎ
أﻳﺎر 2014
ﺗﻤﻜﻦ ﺗﻨﻈﻴﻢ داﻋﺶ ﻣﻦ
ﻃﺮد ﺟﺒﻬﺔ اﻟﻨﺼﺮة واﻟﺴﻴﻄﺮة
ﻋﻠﻰ دﻳﺮ اﻟﺰور

 -48اﻟﺷﺣﯾل :ﻗرﯾﺔ ﺗﺗﺑﻊ ﻧﺎﺣﯾﺔ اﻟﺑﺻﯾرة ﻓﻲ دﯾر اﻟزور ،ﺗﻘﻊ ﻋﻠﻰ ﺿﻔﺎف ﻧﮭر اﻟﻔرات ﺷرﻗﺎ ً وﯾﺻب ﺣﯾث ﺗﻛون ﻣﻠﺗﻘﻰ اﻟﻧﮭرﯾن اﻟﺧﺎﺑور واﻟﻔرات وﯾﺻب
ﻧﮭر اﻟﺧﺎﺑور ﻓﻲ أول اﻟﻣدﯾﻧﺔ ﻣن ﺟﮭﺔ اﻟﺑﺻﯾرة .ﯾﻐﻠب ﻋﻠﻰ ﻣدﯾﻧﺔ اﻟﺷﺣﯾل اﻟزراﻋﺔ ،ﻓﻠذﻟك أﻛﺛرھم ﯾﻌﻣﻠون ﻛﻣزارﻋﯾن .ﯾﺣد اﻟﻣدﯾﻧﺔ ﻣن ﺟﮭﺔ اﻟﻐرب ﻧﮭر
اﻟﻔرات ﺣﺗﻰ ﻧﮭﺎﯾﺗﮭﺎ ،وﻣن ﺟﮭﺔ اﻟﺷرق ﻣﻧطﻘﺔ اﻟﺣواﯾﺞ ،وﻣن ﺟﮭﺔ اﻟﺷﻣﺎل اﻟﺑﺎدﯾﺔ اﻟﺳورﯾﺔ إﻟﻰ ﺣدود اﻟﻌراق .ﺗﺑﻌد ﻣدﯾﻧﺔ اﻟﺷﺣﯾل ﻋن ﻣﺣﺎﻓظﺔ دﯾر اﻟزور
 45ﻛم ،وﻋن ﻣدﯾﻧﺔ اﻟﻣﯾﺎدﯾن  10ﻛم .وﻋن ﻣدﯾﻧﺔ اﻟﺑوﻛﻣﺎل 95ﻛم .وﺗﻌد ﻣدﯾﻧﺔ اﻟﺷﺣﯾل ﻣن أﻛﺑر اﻟﻣدن ﻓﻲ اﻟدرﺟﺔ اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ ،ﻓﻲ اﻟﻣﺣﺎﻓظﺔ  :وﻣﺳﺎﺣﺔ اﻟﺷﺣﯾل
36000000ﻣﻠﯾون ﻣﺗر ﻣرﺑﻊ و36000دوﻧم ﺗﻘرﯾﺑﺎ ً .وﺗﻌداد ﺳﻛﺎﻧﮭﺎ  14005ﻧﺳﻣﺔ .اﻟﻣرﺟﻊ :وﯾﻛﺑﯾدﯾﺎ.
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وال %%تي وإن ل %%م ت %%ثر إش %%كال %%ية وج %%ود ج %%بهة ال %%نصرة ف %%ي امل %%نطقة إال أن %%ها ت %%عام %%لت م %%عها ب %%كثير م %%ن ال %%تحفظ
بسبب انتمائها لتنظيم القاعدة الدولي.
ألي ع%%مليات ع%%سكري%%ة
ل%%م ي%%ذك%%ر ت%%نفيذ ج%%بهة ال%%نصرة ف%%ي امل%%رح%%لة امل%%متدة ب%%ني م%%نتصف ون%%هاي%%ة ع%%ام ّ 2012
ن %%وع %%ية ض %%د ن %%ظام األس %%د ،ك %%ما أ ّن خ %%طاب %%ها ال %%سياس %%ي ل %%م يخ %%رج ع %%ن إط %%ار "ن %%صرة أه %%ل ال %%شام" ك %%تبري %%ر
ل%%وج%%وده%%ا ف%%ي س%%وري%%ا .لج%%ملة ه%%ذه األس%%باب ،ل%%م ت%%عتقد املج%%موع%%ات ال%%عسكري%%ة ال%%تي ك%%ان%%ت س%%ائ%%دة ف%%ي ذل%%ك
%أي خ%%طر يتهّ %دده%%ا م%%ن ق%%بل ج%%بهة ال%%نصرة ،وه%%و م%%ا وف%%ر امل%%ناخ امل%%ناس%%ب ل%%لجبهة م%%ن أج%%ل "ت%%مكني"
ال%%حني بّ %
ورص ص%فوف%ها ،ت%هيئ ًة ل%لمرح%لة امل%قبلة وال%تي س%تصبح ف%يها ال%نصرة ه%ي ال%ق ّوة ال%ضارب%ة ف%ي دي%ر
وج%وده%ا
ّ
الزور وريفها.
• مل99حة ح99ول ت 99كون ج 99بهة ال99 9نصرة

ي%ختلف س%ياق ت%ش ّكل ج%بهة ال%نصرة ،ع%ن س%ياق ن%شوء ال%تكوي%نات ال%عسكري%ة وال%سياس%ية ال%سوري%ة األخ%رى،
وذل %%ك ق %%د ي %%عود إل %%ى أ ّن ج %%بهة ال %%نصرة ت %%نتمي ب %%األص %%ل إل %%ى ت %%نظيم س %%ياس %%ي وع %%سكري راس %%خ وم %%بلور
وم%%هيكل ،ول%%دي%%ه ال%%خبرة ال%%تي ت%%متد ل%%سنوات ط%%وي%%لة ،وه%%و ت%%نظيم ال%%قاع%%دة وف%%رع%%ه ت%%نظيم ال%%قاع%%دة ف%%ي ال%%عراق،
وه%و م%ا ق%د يفس%ر الس%رع%ة امل%لفتة ل%تغلغل ت%نظيم ال%جبهة داخ%ل س%وري%ا وم%باش%رت%ه ع%مليات ال%قتال ض%د ق%وات
األسد بزمن قياسي.49
م %%ن ال %%صعب ال %%فصل ب %%ني ت %%نظيمي ال %%دول %%ة اإلس %%الم %%ية ب %%قيادة أب %%ي ب %%كر ال %%بغدادي ،وت %%نظيم ج %%بهة ال %%نصرة،
بقيادة أبي محمد الجوالني.
ف%ال%جبهة خ%رج%ت م%ن ع%باءة ت%نظيم ال%دول%ة ،وذل%ك ب%عد أن كّ %لف أب%ي ب%كر ال%بغدادي ال%جوالن%ي ب%تشكيل خ%الي%ا
ومج %%موع %%ات ت %%اب %%عة ل %%لتنظيم ف %%ي س %%وري %%ة ،ك %%ما أ ّن ذل %%ك ي %%نطبق ع %%لى ت %%نظيم ال %%دول %%ة وال %%ذي ك %%ان ي %%عد ام %%تداداً
ل%تنظيم ال%قاع%دة ال%عامل%ي وال%ذي أم%ر –أي ت%نظيم ال%قاع%دة -ب%تشكيل ت%نظيم ت%اب%ع ل%ه ف%ي ال%عراق س%نة 2003
بقيادة أبي مصعب الزرقاوي.
ك%%ال ال%%تنظيمني ي%%عتبران ام%%تدادا ً ل%%تنظيم ال%%قاع%%دة ب%%قيادة د .أي%%من ال%%ظواه%%ري ف%%ي ك%ّ %ل م%%ن ال%%عراق وس%%وري%%ا،
وذلك قبل أن يدب الخالف بني هذه الفصائل ويتح ّول أصدقاء األمس إلى أل ّد األعداء.

 -49ﻟﻣزﯾد ﻣن اﻟﺗﻔﺎﺻﯾل ﺣول ﺗﻧظﯾم ﺟﺑﮭﺔ اﻟﻧﺻرة ،راﺟﻊ ﻟﻠﻣؤﻟف ﺑﺣث ﺑﻌﻧوان" :ﺟﺑﮭﺔ اﻟﻧﺻرة ﺳﻠطﺎن ﷲ ﻋﻠﻰ اﻷرض" ،اﻟﻣﻧﺷور ﻓﻲ ﻣرﻛز دراﺳﺎت
اﻟﺟﻣﮭورﯾﺔ ﻟﻠدراﺳﺎت اﻟدﯾﻣوﻗراطﯾﺔ ،ﺑﺗﺎرﯾﺦ 12 :ﻧوﻓﻣﺑر .2014
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ف%%ي ع%%ام  2011اع%%تمد ت%%نظيم دول%%ة ال%%عراق االس%%الم%%ية ع%%لى أب%%ي مح%%مد ال%%جوالن%%ي ف%%ي س%%وري%%ا ،وك%%ان أح%%د
ق%ادة ال%تنظيم امل%وث%وق ب%هم ،وال%ذي ُ%ك%لف ب%اإلش%راف ع%لى الس%لفيني ال%جهادي%ني ف%ي س%وري%ا وت%نظيم ص%فوف%هم،
وف%%ي ع%%ام  2012وتح%%دي%%دا ً ف%%ي  25ح%%زي%%ران ،ت%%م اإلع%%الن ألول م%%رة ع%%ن ت%%شكيل "ج%%بهة ال%%نصرة" ،50وال%%تي
ب%اش%رت ب%تنفيذ مج%موع%ة م%ن ال%عمليات االن%تحاري%ة داخ%ل س%وري%ا وتح%دي%دا ً ف%ي ال%عاص%مة دم%شق ،مس%تهدف%ة
مقرات أمنية وحكومية تابعة لنظام األسد.
ال ي%وج%د م%علوم%ات م%وث%قة ح%ول ش%خصية أب%ي مح%مد ال%جوالن%ي زع%يم ج%بهة ال%نصرة ،وه%ذا األم%ر ي%نطبق ع%لى
أغ%لب ال%تفاص%يل امل%تعلقة ب%تنظيم ج%بهة ال%نصرة ،ك%مصادر ال%تموي%ل وع%دد امل%قات%لني وال%شخصيات ال%حقيقية
ل%لقادة م%ن ال%صف األول وال%ثان%ي؛ إال أن%ه ب%رزت ب%عض التس%ري%بات م%ن ق%بل ب%عض امل%قات%لني ال%ذي%ن ع%ملوا ف%ي
ص %%فوف ال %%جبهة وان %%شقوا ع %%نها ف %%يما ب %%عد ،ب %%اإلض %%اف %%ة إل %%ى ب %%عض ال %%تقاري %%ر االس %%تخبارات %%ية وال %%تي ك %%شفت
القليل عن أسرار تنظيم جبهة النصرة.
وب%%غض ال%%نظر ع%%ن ال%%رواي%%ة ال%%تي تتح%%دث ع%%ن اع%%تقال امل%%خاب%%رات ال%%سوري%%ة ل%%لجوالن%%ي ب%%عد ع%%ودت%%ه م%%ن ال%%عراق،
وم%ن ث%م إط%الق س%راح%ه ع%ام  2011م%ع ب%اق%ي زم%الء ال%جهاد ف%ي ت%لك األث%ناء ،ف%إ ّن ال%جوالن%ي ل%م ي%سمع ب%ه ف%ي
س %%وري %%ة إال ف %%ي أواخ %%ر ع %%ام  2011وارت %%بط اس %%مه ب %%جبهة ال %%نصرة ،ب %%صفته امل %%سؤول ع %%ن وامل %%ؤس %%س له %%ذا
التنظيم.
ف %%ي أواخ %%ر ع %%ام  ،2011ب %%اش %%رت ال %%جبهة ب %%تكوي %%ن خ %%الي %%ا ت %%اب %%عة ل %%ها ف %%ي س %%وري %%ا ،ول %%م ي %%ذك %%ر ،وح %%تى ت %%اري %%خ
أي ب %%يان ي %%علن ع %%ن وج %%وده %%ا ،وب %%عد ه %%ذا ال %%تاري %%خ األخ %%ير أص %%بحت ال %%نصرة ج %%زءاً
ن %%يسان  ،2012ص %%دور ّ
أس %%اس %%يا ً م %%ن ال %%صراع ال %%دائ %%ر ف %%ي س %%وري %%ا ،ب %%داي %%ة األم %%ر ك %%فصيل "أت %%ى ل %%نصرة أه %%ل ال %%شام" ،وف %%يما ب %%عد
كمك ّون سوري أساسي في الصراع الدائر.
• ت 99مدّد ج 99بهة ال99 9نصرة

م%ع ب%داي%ة ع%ام  ،2013ب%دأت ج%بهة ال%نصرة ع%مليات%ها ض%د ن%ظام األس%د ف%ي ري%ف دي%ر ال%زور ،وبحس%ب ث%ائ%ر
ال%فرات ،ش%كلت ع%مليات ال%نصرة ن%قطة ت%ح ّول ف%ي امل%دي%نة وري%فها ،مل%ا ش%كلته ت%لك ال%عمليات م%ن ض%غط ك%بير
ع%%لى ق%%وات األس%%د .وف%%عليا ً اع%%تمدت ال%%نصرة ف%%ي م%%واج%%هات%%ها م%%ع ن%%ظام األس%%د ف%%ي ت%%لك األث%%ناء ع%%لى ت%%نفيذ
ال%%عمليات االن%%تحاري%%ة وامل%%فخخات وغ%%يره%%ا ،وال%%تي أودت ب%%حياة العش%%رات م%%ن م%%قات%%لي ن%%ظام األس%%د .وع%%ملياً،
وب %%االس %%تناد إل %%ى أغ %%لب امل %%راج %%ع االل %%كترون %%ية ،ل %%م ت %%باش %%ر ج %%بهة ال %%نصرة ع %%مليات %%ها ال %%قتال %%ية وت %%نفيذ ع %%مليات
 -50ﯾﻘول اﻟﺟوﻻﻧﻲ ﻓﻲ ﺑﯾﺎن ﺑﺛﺗﮫ ﺟﺑﮭﺔ اﻟﻧﺻرة" :ﺗﻌﺎﻟت أﺻوات اﻟﻧداء ﻷھل اﻟﺟﮭﺎد ،ﻓﻣﺎ ﻛﺎن ﻣﻧﺎ إﻻ أن ﻧﻠﺑﻲ اﻟﻧداء وﻧﻌود إﻟﻰ أھﻠﻧﺎ وأرﺿﻧﺎ ﻣن اﻟﺷﮭور
اﻷوﻟﻰ ﻻﻧدﻻع اﻟﺛورة".
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ال%تفجير داخ%ل م%دي%نة دي%ر ال%زور س%وى ف%ي ن%هاي%ة ال%نصف األول م%ن ع%ام  ،2013وه%ي امل%رح%لة ال%تي ب%دأت
ت%برز ف%يها ال%نصرة ك%قوة م%قات%لة ع%لى األرض ب%ات يحس%ب ح%ساب%ها ،51وك%ان م%ن ال%واض%ح ف%ي ذل%ك ال%وق%ت أنّ
أنظار النصرة باتت موجهة لالستيالء على مدينة دير الزور.
ح%%تى ذل%%ك ال%%تاري%%خ م%%ن ع%%ام  ،2013ع%%ملت ج%%بهة ال%%نصرة ب%%تنسيق ك%%بير م%%ع أغ%%لب املج%%موع%%ات ال%%عسكري%%ة
امل%قات%لة ف%ي امل%نطقة ب%ما ف%يها ب%عض مج%موع%ات ال%جيش الح%ر امل%تبقية ،إال أ ّن ال%نصرة ب%دأت ت%دري%جيا ً ت%فرض
أس%%لوب%%ها ع%%لى امل%%ناط%%ق ال%%تي ت%%سيطر ع%%ليها ف%%ي ال%%ري%%ف ،ف%%نشأت ال%%عدي%%د م%%ن ال%%هيئات الش%%رع%%ية ،وال%%دورات
الش%رع%ية أي%ضاً ،وح%اول%ت أن ال ت%تدخ%ل ب%شكل م%باش%ر ب%حياة امل%جتمع املح%لي ال%يوم%ية ،وت%جنبت ق%در اإلم%كان
ع%%دم االح%%تكاك م%%ع ه%%ذا امل%%جتمع ،وه%%و أس%%لوب اع%%تمدت%%ه ال%%نصرة ف%%ي أغ%%لب أم%%اك%%ن ت%%واج%%ده%%ا ف%%ي س%%وري%%ة،
والذي سيتغيّر الحقا ً بعد أن تصبح القوة الضاربة األولى في هذه املناطق.
م%%ع ن%%هاي%%ة ع%%ام  2013ت%%كثّفت ع%%مليات ال%%نصرة ب%%شكل ك%%بير ض%%د ق%%وات األس%%د ،وت%%مكنت م%%ن ال%%سيطرة ع%%لى
م%%ساح%%ات واس%%عة م%%ن ق%%رى دي%%ر ال%%زور ،وتح%%دي%%دا ً ت%%لك امل%%ناط%%ق ال%%تي ت%%ت ّوف%%ر ف%%يها آب%%ار ال%%نفط وال%%غاز ،وال%%تي
باتت جميعها على وجه التقريب تحت سيطرة النصرة من دون منافس.
%تمرت ع%%دد م%%ن ال%%تشكيالت ال%%عسكري%%ة ب%%ال%%عمل إل%%ى ج%%ان%%ب ال%%نصرة ،إال أن ه%%ذه ال%%تشكيالت ك%%ان%%ت ف%%ي
اسّ %
%ضمه م%%ن ت%%شكيالت
مج%%ملها ق%%د ب%%ات%%ت م%%حسوب%%ة ع%%لى ال%%تيار ال%%جهادي ال%%سوري ،ك%%ال%%جبهة اإلس%%الم%%ية وم%%ا تّ %
ع %%سكري %%ة ج %%هادي %%ة ،وح %%رك %%ة أب %%ناء اإلس %%الم ال %%ذي أع %%لن ع %%ن ت %%شكيله ب %%تاري %%خ  ،522013-6-8وال %%ذي ي %%ضمّ
مجموعة كبيرة من التشكيالت العسكرية اإلسالمية كجيش التوحيد ،وكتائب األنصار وكتائب الصاعقة.
• ال99 9نصرة وداع 99ش وال 99 9صراع ع99لى ال99 9نفوذ

ح%تى ف%ترة اإلع%الن ع%ن ت%شكل ج%بهة ال%نصرة وم%باش%رة ت%نفيذ ع%مليات%ها ف%ي س%وري%ا ،ل%م ي%برز إل%ى الس%طح أيّ
ح %%وادث ص %%دام %%ية ب %%ينها وب %%ني ت %%نظيم ال %%دول %%ة االس %%الم %%ية "داع %%ش" ،ب %%ل ع %%لى ال %%عكس م %%ن ذل %%ك ،إذ اع %تُبرت
ال%%نصرة ف%%ي ت%%لك األث%%ناء ام%%تدادا ً ل%%تنظيم ال%%دول%%ة االس%%الم%%ية ف%%ي س%%وري%%ا ،وأ ّن أب%%ي مح%%مد ال%%جوالن%%ي ال ي%%عدو
ك%%ون%%ه "ق%%ائ%%دا ً" م%%كلفا ً م%%ن ق%%بل أب%%ي ب%%كر ال%%بغدادي ،وذل%%ك ح%%تى ت%%اري%%خ إع%%الن ال%%بغدادي ف%%ي ن%%يسان 2013
ع%ن تّ %وح%د ت%نظيمي ال%دول%ة وال%نصرة ف%ي ك%يان واح%د ،وم%ا اس%تتبعه ذل%ك م%ن ردود أف%عال م%ن ق%بل ال%جوالن%ي،
 -51ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻧﺗﺣﺎرﯾﺔ ﻧﻔذﺗﮭﺎ ﺟﺑﮭﺔ اﻟﻧﺻرة ﻓﻲ ﻣدﯾﻧﺔ دﯾر اﻟزور ﺑﺗﺎرﯾﺦ ،2013-5-6 :ﻋﻠﻰ اﻟراﺑطh"ps://www.youtube.com/watch? :
v=l5VVcf6lXQw
 -52ﻓﯾدﯾو ﯾظﮭر اﻹﻋﻼن ﻋن ﺗﺷﻛﯾل ﺣرﻛﺔ أﺑﻧﺎء اﻹﺳﻼم ،ﺑﺗﺎرﯾﺦ  ،2013-6-12ﻋﻠﻰ اﻟراﺑطh"ps://www.youtube.com/watch? :
v=Nzdgc5RbK6M
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ال %%ذي ن %%فى ع %%لمه به %%ذا ال %%قرار وأص %%در ب %%يان %ا ً "م %%ضادا ً" ي %%نفي ف %%يه ال %%ت ّوح %%د م %%ع ت %%نظيم ال %%دول %%ة ،وك %%ردة ف %%عل
ب%%راغ%%مات%%ية أع%%لن ال%%جوالن%%ي ف%%ي ت%%لك األث%%ناء م%%باي%%عته ل%%لدك%%تور أي%%من ال%%ظواه%%ري ق%%ائ%%د ت%%نظيم ال%%قاع%%دة ،وب%%ذل%%ك
باتت جبهة النصرة فرع تنظيم القاعدة في سوريا من دون أي التباس باألمر.53
م %%نذ ه %%ذا ال %%تاري %%خ ،ب %%دأ ال %%صراع ال %%ضاري ب %%ني ال %%نصرة وت %%نظيم "داع %%ش" ،ب %%داي %%ة ك %%صراع ع %%لى الش %%رع %%ية،
وت%ال%يا ً ك%صراع ٍ ع%لى ال%نفوذ وآب%ار ال%نفط وال%غاز .خ%الل ع%ام  ،2013ن%شأت ت%حال%فات وص%راع%ات ش%دي%دة ب%ني
ال%%فصائ%%ل ال%%عسكري%%ة ،فح%%دث ت%%قارب ب%%ني ال%%تشكيالت ال%%عسكري%%ة اإلس%%الم%%ية املتش%%ددة وج%%بهة ال%%نصرة ،ف%%ي
م%%واج%%هة ت%%م ّدد ت%%نظيم "داع%%ش" ال%%ذي ت%%مكن خ%%الل ت%%لك امل%%رح%%لة م%%ن ف%%رض وج%%وده ف%%ي امل%%نطقة ،م%%جبرا ً أغ%%لب
املج%موع%ات ال%عسكري%ة ف%ي ري%ف دي%ر ال%زور ع%لى م%باي%عته ب%ما ف%يها ب%عض املج%موع%ات ال%تاب%عة ل%جبهة ال%نصرة
ذاتها.
ف%%ي ه%%ذه األث%%ناء ال%%تي ك%%ان%%ت ف%%يها ال%%فصائ%%ل ال%%عسكري%%ة امل%%ختلفة ت%%تقات%%ل ف%%يما ب%%ينها ،ك%%ان ن%%ظام األس%%د م%%ا
ي%%زال ف%%ارض %ا ً س%%يطرت%%ه ب%%شكل ش%%به ك%%ام%%ل ع%%لى م%%دي%%نة دي%%ر ال%%زور وأح%%يائ%%ها ،ورغ%%م ال%%عمليات ال%%قتال%%ية ال%%تي
ك%ان%ت ت%نشأ ض%د ن%ظام األس%د داخ%ل امل%دي%نة ،إال أن%ه ت%مكن م%ن ال%حفاظ ع%لى س%يطرت%ه ع%لى امل%نطقة م%ن دون
أن يشعر بتهديد حقيقي من قوات املعارضة املختلفة.
ت%%س ّيدت ال%%صراع%%ات ب%%ني ال%%نصرة وح%%لفائ%%ها م%%ن ج%%هة ،وت%%نظيم ال%%دول%%ة اإلس%%الم%%ية "داع%%ش" م%%ن ج%%هة ث%%ان%%ية،
مشه%د ال%صراع ال%عسكري م%نذ ن%هاي%ة ع%ام  2013وح%تى ح%وال%ي أي%ار م%ن ع%ام  ،2014ح%يث ت%مكن ت%نظيم
"داع%ش" م%ن ط%رد ج%بهة ال%نصرة وم%عها ب%اق%ي الح%لفاء م%ن م%دي%نة دي%ر ال%زور وري%فها .وب%ات ت%نظيم "داع%ش"
ه%و ال%قوة ال%ضارب%ة وال%وح%يدة ف%ي دي%ر ال%زور ري%فا ً وم%دي%ن ًة ،ف%ارض%ا ً س%يطرت%ه ع%لى ال%قرى وال%بلدات ،وم%عها ك%ل
الثروة النفطية في املنطقة.
ت .ت99نظيم ال9دول9ة اإلس9الم9ية "داع9ش"

م %%نذ ال %%بداي %%ة ،اع %%تبرت ب %%لدة "ال %%شحيل" م %%قرا ً ل %%تنظيم ج %%بهة ال %%نصرة ف %%ي ش %%رق س %%وري %%ا ،وم %%رك %%ز ان %%طالق
%ضموا إل%%ى ال%%نصرة ك%%ان%%وا ج ّ %لهم م%%ن ب%%لدة "ال%%شحيل"؛ ف%%ي
ع%%مليات%%ها ،ح%%تى أ ّن امل%%قات%%لني األوائ%%ل ال%%ذي%%ن انّ %
ت%%موز م%%ن ع%%ام  ،2014ت%%مكن ت%%نظيم داع%%ش" م%%ن ط%%رد م%%قات%%لي ال%%نصرة وق%%ادت%%هم م%%ن ب%%لدة "ال%%شحيل" ،ك%%ان
أي وج%ود ل%لنصرة ف%ي امل%نطقة الش%رق%ية م%ن س%وري%ا ،ف%ي ري%ف دي%ر ال%زور وري%ف م%حاف%ظة
ذل%ك ب%مثاب%ة اق%تالع ّ
ال%%رق%%ة امل%%تاخ%%مة ل%%ها .وم%%ع ح%%لول م%%نتصف ت%%موز م%%ن ذل%%ك ال%%عام ك%%ان ت%%نظيم "داع%%ش" ق%%د ت%%مكن م%%ن ال%%سيطرة
" -53ﯾﻣﻛن اﻟﻘول أنّ ﺟﺑﮭﺔ اﻟﻧﺻرة ّ
ﺗﻣﺛل أﺻول ﺗﻧظﯾم اﻟﻘﺎﻋدة اﻷﻛﺛر ﻗﯾﻣﺔ" ،ﺗﺷﺎرﻟز ﻟﯾﺳﺗر ووﯾﻠﯾﺎم ﻣﻛﺎﻧﺗس ،اﻟﺣرب اﻷھﻠﯾﺔ اﻟﺳورﯾﺔ :اﻟﺣﺎﻟﺔ اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ
واﻟﻌﺳﻛرﯾﺔ ،ﻣرﻛز ﺑروﻛﻧﺟز اﻟدوﺣﺔ.
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ع%لى ك%ام%ل امل%ناط%ق ال%تي ك%ان%ت ت%سيطر ع%ليها "ج%بهة ال%نصرة"
والكتائب اإلسالمية في مدينة دير الزور.54
ب%%عد أن س%%يطرت ق%%وات ت%%نظيم "داع%%ش" ع%%لى مج%%مل ري%%ف دي%%ر

ﻣﺮﺣﻠﺔ ﺗﻨﻈﻴﻢ
اﻟﺪوﻟﺔ اﻻﺳﻼﻣﻴﺔ
)داﻋﺶ(

ال%%زور ،دخ%%ل م%%قات%%لو ال%%تنظيم إل%%ى م%%دي%%نة دي%%ر ال%%زور ع%%بر م%%عبر
ال%سياس%ية ،وبحس%ب ال%شهادات ت%مكن ال%تنظيم ف%ي ت%لك األث%ناء
م %% %ن ال %% %سيطرة ع %% %لى أغ %% %لب أح %% %ياء امل %% %دي %% %نة ،ك %% %ال %% %شيخ ي %% %اس %% %ني
وال%%عرض%%ي وال%%عرف%%ي وال%%حوي%%قة الش%%رق%%ية والح%%ميدي%%ة ،وج%%زء م%%ن
ال %%حوي %%قة ال %%غرب %%ية ،وأج %%زاء م %%ن ال %%رش %%دي %%ة وامل %%وظ %%فني وال %%جبيلة
والصناعة واملطار القديم والرصافة والعمال.
وم%%ع ال%%وق%%ت ،ت%%الش%%ت أغ%%لب ال%%تشكيالت ال%%عسكري%%ة ال%%تي ك%%ان%%ت
م%%تواج%%دة ف%%ي دي%%ر ال%%زور ،ب%%ما ف%%يها ال%%تشكيالت األك%%ثر تشّ %دداً،
وم %%ن ت %%بقى م %%نها أج %%بر ع %%لى م %%باي %%عة ت %%نظيم "داع %%ش" وإع %%الن
الوالء له ،أو ترك السالح واالنسحاب من العمل العسكري.

ﻣﻨﺘﺼﻒ 2014
ﺣﺘﻰ ﻛﺘﺎﺑﺔ ﻫﺬه اﻟﻮرﻗﺔ
ﺷﻜﻞ ﺗﻨﻈﻴﻢ داﻋﺶ
ً
ﻛﺎﺑﻮﺳﺎ أﻃﺒﻖ ﻋﻠﻰ
رﻗﺎب أﻫﺎﻟﻲ دﻳﺮ اﻟﺰور
ارﺗﻜﺐ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ
اﻟﻤﺠﺎزر ﻣﺜﻞ ﻣﺠﺰرة
اﻟﺸﻌﻴﻄﺎت ﻓﻲ:
أﻳﻠﻮل 2014
راح ﺿﺤﻴﺘﻬﺎ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ
 700ﺷﺨﺺ ﻗﺘﻞ
ً
ذﺑﺤﺎ.
ﻣﻌﻈﻤﻬﻢ

ف%%ي ه%%ذه امل%%رح%%لة ال%%تي يج%%ري ن%%قاش%%ها ،وه%%ي امل%%رح%%لة امل%%متدة ب%%ني م%%نتصف ع%%ام  2014وح%%تى ك%%تاب%%ة ه%%ذه
ال%%ورق%%ة ،ش%%كل ت%%نظيم "داع%%ش" ك%%اب%%وس%ا ً أط%%بق ع%%لى رق%%اب أه%%ال%%ي م%%حاف%%ظة دي%%ر ال%%زور ،وم%%ا فش%%ل ف%%يه ن%%ظام
األس%%د ف%%ي كس%%ر ع%%زي%%مة أه%%ال%%ي امل%%نطقة ن%%جح ف%%يه ت%%نظيم داع%%ش .ح%%يث ارت%%كب ال%%تنظيم ال%%عدي%%د م%%ن امل%%جازر
ب%حق األه%ال%ي امل%دن%يني ،وال%ذي%ن ك%ان ي%تهمهم ت%ارة ب%قتال ال%تنظيم وت%ارة ب%ال%ر ّدة ،وم%ن ب%ني ه%ذه امل%جازر ك%ان%ت
مج%زرة ال%شعيطات وال%تي وق%عت ب%تاري%خ ن%هاي%ة شه%ر أي%لول م%ن ع%ام  ،2014ح%يث أم%ر ت%نظيم "داع%ش" ب%قتل
ك%%ل ذك%%ر ي%%تجاوز ع%%مره األرب%%عة عش%%ر ع%%ام %ا ً م%%ن ق%%بيلة ال%%شعيطات إح%%دى أك%%بر ال%%قبائ%%ل ف%%ي ش%%رق س%%وري%%ة،
والتي ذهب ضحيتها أكثر من  700شخص ،قتل معظمهم ذبحا ً.55

 -54ﻟﻣزﯾد ﻣن اﻟﺗﻔﺎﺻﯾل ،راﺟﻊ ﺗﻘرﯾر ﺑﺛﺗﮫ ﻗﻧﺎة اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﻔﺿﺎﺋﯾﺔ ﺑﺗﺎرﯾﺦ ،2014-6-15 :ﻋﻠﻰ اﻟراﺑطh"p://soo.gd/s0Lp :
 -55ﺣول ﻣزﯾد ﻣن اﻟﺗﻔﺎﺻﯾل ،راﺟﻊ ﻣﻘﺎل ﺑﻌﻧوان" :ﻧﺎﺟون ﯾروون ﻟﻠﻣرة اﻷوﻟﻰ وﻗﺎﺋﻊ ﻗﺗل  800ﻓﻲ ﻣﺟزرة ﻋﺷﯾرة اﻟﺷﻌﯾطﺎت" ،ﻋﻣر ﻛﺎﯾد ،ﺟرﯾدة
اﻟﺣﯾﺎة ،ﺑﺗﺎرﯾﺦ.2014-10-3 :
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اﻟﺒﺎب اﻟﺮاﺑﻊ :أﺷﻜﺎل اﻟﺘﻨﻈﯿﻢ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ واﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺪﻧﻲ
 .1أشكال التنظيم األولى
ال ي%%وج%%د م%%راج%%ع أو ش%%هادات دق%%يقة وم%%تفّق ع%%ليها ،ح%%ول أش%%كال ال%%تنظيم األول%%ى ل%%لمظاه%%رات ال%%تي خ%%رج%%ت
ت %%دري %%جيا ً ف %%ي م %%دي %%نة دي %%ر ال %%زور م %%نذ ن %%هاي %%ة آذار م %%ن ع %%ام  ،2011ف %%أغ %%لب ال %%شهادات ت %%شير إل %%ى أ ّن ت %%لك
امل%ظاه%رات خ%رج%ت ب%شكل ع%فوي ،وأن%ها اس%تقطبت ش%رائ%ح م%تعددة م%ن س%كان امل%دي%نة ،وأن%ها ف%ي ال%غال%ب ل%م
ت%كن م%تح ّيزة ل%فئة اج%تماع%ية محّ %ددة ،ك%امل%ثقفني م%ثالُ أو امل%عارض%ني ال%قدم%اء ل%نظام األس%د ،ب%ل ع%لى ال%عكس،
ض%ّ %مت امل%%ظاه%%رات األول%%ى ف%%ئات وش%%رائ%%ح اج%%تماع%%ية م%%تعددة م%%ن م%%جتمع امل%%دي%%نة ،وه%%ي م%%الح%%ظة ت%%شير إل%%ى
%تضررا ً م %%ن س %%ياس %%ات
أ ّن االح %%تقان ال %%شعبي ف %%ي امل %%دي %%نة ك %%ان ش %%ام %الً أغ %%لب ف %%ئات امل %%جتمع ال %%ذي ك %%ان م %
ّ
ال%نظام ع%بر ال%عقود امل%اض%ية ،وه%و م%ا ي%ؤك%ده أي%ضا ً ال%ناش%ط ث%ائ%ر ال%فرات ،ح%يث ي%رى أ ّن أح%داث درع%ا ك%ان%ت
%غص ب%%ه ن%%فوس ال%%سوري%%ني
ش%%رارة ،ب%%ينما االح%%تقان ال%%ذي ك%%ان%%ت تّ %
هو من أشعل ثورتهم.
وبحس %%ب ال %%ناش %%ط ط %%ه املح %%مد) :(56أغ %%لب ال %%ذي %%ن ش %%ارك %%وا ف %%ي
امل%% %ظاه%% %رات األول%% %ى ،ه%% %م أن%% %اس ع%% %ادي%% %ون وبس%% %طاء م%% %ن أه%% %ال%% %ي
امل%%دي%%نة ،م%%ن ال%%ذي%%ن شه%%دوا إج%%رام ن%%ظام األس%%د ،وك%%ان%%وا ب%%ان%%تظار
أي ح %%راك ش %%عبي ل %%ينضموا ال %%يه ،وع %%ند أ ّول ت %%شجيع ل %%هم ،ب %%عد
ّ
خ%%روج ال%%ناس ف%%ي أ ّول م%%ظاه%%رة دون خ%%وف ،س%%ارع%%وا ل%%الن%%ضمام
إل%ى امل%تظاه%ري%ن ،ي%شجعهم ط%بيعة اله%تاف%ات ال%تي رف%عت ف%ي ت%لك
األث%% %ناء .وك%% %ان%% %وا ي%% %تق ّدم%% %ون وي%% %شارك%% %ون مل%% %حاول%% %ة كس%% %ر ال%% %خوف
والتحد ّكي والصراخ بالحرية والكرامة.

اﻟﻤﻈﺎﻫﺮات
ﻣﻈﺎﻫﺮات ﻋﻔﻮﻳﺔ وﺿﻤﺖ ﻓﺌﺎت
اﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ
ﻧﺸﺄت ﻣﺠﻤﻮﻋﺎت ﺻﻐﻴﺮة ﻣﻦ
ﺑﻀﻌﺔ ﻧﺎﺷﻄﻴﻦ ﻛﺎﻧﺖ ﻣﻬﻤﺘﻬﻢ
ﺗﻨﻈﻴﻢ اﻟﺤﺮاك ﻣﻦ:
ﺗﺤﺪﻳﺪ ﻧﻘﺎط اﻟﺘﻈﺎﻫﺮ
ﻛﺘﺎﺑﺔ اﻟﻼﻓﺘﺎت
ﺗﺤﺪﻳﺪ ﻃﺒﻴﻌﺔ اﻟﺸﻌﺎرات
اﻟﺘﻮاﺻﻞ ﻣﻊ ﺑﺎﻗﻲ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺎت
ﻓﻲ اﻷﺣﻴﺎء اﻷﺧﺮى واﻟﺘﻨﺴﻴﻖ
ﻣﻌﻬﻢ.

ورغ %%م ذل %%ك ،وبحس %%ب ش %%هادة ال %%ناش %%ط "أب %%و ع %%بد ال %%رح %%من"(57):
ك %%ان %%ت ب %%داي %%ة امل %%ظاه %%رات م %%ن دون ت %%نسيق م %%باش %%ر ،إال أنّ %%ه ك %%ان
ه %% %ناك ش %% %بان م %% %ثقفني )ط %% %الب ج %% %ام %% %عيني ،أط %% %باء ،م %% %درس %% %ني،
وم%هندس%ني (..ي%عملون وي%نسقون ت%لك امل%ظاه%رات ،وك%ان ال%تنسيق

 -56ﺷﮭﺎدة ﺣﺻل ﻋﻠﯾﮭﺎ اﻟﻔرﯾق اﻟﻣﯾداﻧﻲ ﻣن اﻟﻧﺎﺷط طﮫ ﻣﺣﻣد ،ﺑﺗﺎرﯾﺦ :ﺷﺗﺎء .2015
 -57ﺷﮭﺎدة ﺣﺻل ﻋﻠﯾﮭﺎ اﻟﻔرﯾق اﻟﻣﯾداﻧﻲ ﻣن اﻟﻧﺎﺷط أﺑو ﻋﺑد اﻟرﺣﻣن ،ﺑﺗﺎرﯾﺦ :ﺷﺗﺎء .2015
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من خالل كتابة الالفتات والتصوير ،ومحاولة نشر مقاطع الفيديو والتواصل مع القنوات.
ب %%عد خ %%روج ع %%دة م %%ظاه %%رات ف %%ي امل %%دي %%نة ،ون %%جاح ال %%ناش %%طني األوائ %%ل ف %%ي تح %%دي الس %%لطة األم %%نية وق %%وات
الش%%بيحة ال%%ذي%%ن داوم%%وا ع%%لى ق%%مع ه%%ؤالء ال%%ناش%%طني ،ب%%دأ ال%%عمل ب%%شكل أك%%ثر ت%%نظيماً ،وب%%تنسيق أع%%لى ب%%ني
الش %%بان ،ف %%ت ّم ت %%نظيم الح %%راك ال %%ثوري ف %%ي امل %%دي %%نة م %%ن خ %%الل ت %%نظيم أح %%ياء امل %%دي %%نة ك %ّ %ل ح %يّ ب %%مفرده ،ح %%يث
ن%%شأت مج%%موع%%ات ص%%غيرة م%%ؤل%%فة م%%ن ب%%ضعة ن%%اش%%طني ث%%قات ،وق%%عت ع%%لى ع%%ات%%قهم م%%سؤول%%ية ت%%نظيم الح%%راك،
م%%ن تح%%دي%%د ن%%قاط ال%%تظاه%%ر وك%%تاب%%ة ال%%الف%%تات وتح%%دي%%د ط%%بيعة ال%%شعارات ،ب%%اإلض%%اف%%ة إل%%ى ال%%تواص%%ل م%%ع ب%%اق%%ي
املجموعات في األحياء األخرى والتنسيق معهم.
وب%%االس%%تناد إل%%ى رواي%%ة ال%%ناش%%ط مح%%مد ال%%حام%%د ،ك%%ان مل%%حاوالت ق%%وى األم%%ن والش%%بيحة ال%%تاب%%عة ل%%نظام األس%%د
ق%%مع امل%%تظاه%%ري%%ن ،ك%%بير األث%%ر ف%%ي دف%%ع ال%%ناش%%طني إل%%ى ال%%رف%%ع م%%ن س%%وي%%ة ع%%ملهم وزي%%ادة مس%%توى ال%%تنسيق
ف%يما ب%ينهم ،ف%ي س%بيل ت%مكينهم م%ن ال%قدرة ع%لى م%واج%هة ت%كتيكات ق%وى األم%ن ف%ي م%واج%هة امل%تظاه%ري%ن م%ن
ج %%هة ،واالس %%تفادة م %%ن األخ %%طاء ال %%ساب %%قة وال %%عمل ع %%لى ت %%جاوزه %%ا م %%ن ج %%هة ث %%ان %%ية؛ وك %%ل ه %%ذا ه %%دف م %%نه
ال%%ناش%%طون إل%%ى ت%%وس%%يع دائ%%رة ن%%شاط%%ات%%هم ال%%ثوري%%ة ف%%ي امل%%دي%%نة ،واس%%تقطاب أع%%داد ج%%دي%%دة م%%ن ال%%ناش%%طني
وانخراطهم في العمل الثوري الوليد.
وي%روي ال%حام%د ،أن%ه ب%عد أن ع%لمت ق%وى األم%ن ب%أ ّن ج%ام%ع ع%ثمان
–ع%لى س%بيل امل%ثال -ق%د ب%ات أح%د أه%م ال%بؤر ال%ثوري%ة ف%ي امل%دي%نة،
وأنّ%ه ب%ات ن%قطة لتج ّ%مع وان%طالق امل%ظاه%رات ،ع%مد إل%ى ال%زج ب%كل
ط %%اق %%ات %%ه م %%ن أج %%ل ح %%رم %%ان ال %%ناش %%طني م %%ن ه %%ذا امل %%كان ،فنش %%ر
العش%رات م%ن الش%بيحة وع%ناص%ر األم%ن وامل%وال%ون ل%ه ،ف%ي م%حيط
ال%جام%ع ،وب%ات م%ع ال%وق%ت م%ن ال%عسير ع%لى امل%تظاه%ري%ن الخ%روج
م%نه ب%مظاه%رة ،ح%يث ك%ان%وا ي%صطدم%ون ب%حشود األم%ن والش%بيحة
ف%ي ك ّ%ل م%رة ي%حاول%ون ف%يها الخ%روج ب%مظاه%رة .م%ن أج%ل ك%ل ه%ذا،
طّ % %ور ال %%ناش %%طون األوائ %%ل اس %%ترات %%يجيات م %%ختلفة ،ف %%مثالً ق %%ام %%وا

اﻹﻋﻼم
ﻋﻤﺪ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺸﺒﺎن وﺑﺸﻜﻞ
ﻓﺮدي إﻟﻰ:

ﺗﺼﻮﻳﺮ اﻟﻤﻈﺎﻫﺮات ﻣﺴﺘﺨﺪﻣﻴﻦ
ﻛﺎﻣﻴﺮات ﻫﻮاﺗﻔﻬﻢ اﻟﻨﻘﺎﻟﺔ
وﻣﻦ ﺛﻢ ﺗﺤﻤﻴﻞ ﻣﻘﺎﻃﻊ اﻟﻔﻴﺪﻳﻮ
ﻋﻠﻰ ﻗﻨﺎة اﻟﻴﻮﺗﻴﻮب
اﻟﺘﻮاﺻﻞ ﻣﻊ وﺳﺎﺋﻞ اﻹﻋﻼم
اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ،وﻣﺪﻫﺎ ﺑﺎﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت
اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻤﻈﺎﻫﺮات

ب%تغيير ن%قاط التج ّ%مع وال%تظاه%ر ،ك%ما ع%مدوا إل%ى إط%الق ع%دد م%ن
امل %% %ظاه %% %رات ف %% %ي آن واح %% %د ،م %% %ن أج %% %ل تش %% %تيت ال %% %قوى األم %% %نية،
وال%نجاح ف%ي ن%هاي%ة األم%ر ب%إخ%راج م%ظاه%رات م%ناوئ%ة ل%حكم األس%د
إل%ى ال%شارع .وه%ي أس%ال%يب ف%ي ت%نظيم الح%راك الس%لمي ،وال%تي
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ك %%ان ل %%ها أث %%را ً ك %%بيرا ً ف %%ي ح %%ماي %%ة ال %%ناش %%طني م %%ن االع %%تقال ،وت %%فعيل أك %%بر ق %%در م %%مكن م %%ن وس %%ائ %%ل ال %%نشاط
السلمي.
أج%%بر ال%%ناش%%طون ع%%لى اع%%تماد ه%%ذه ال%%وس%%ائ%%ل ف%%ي ت%%نظيم ح%%راك%%هم ال%%ثوري ن%%تيجة ال%%ظروف األم%%نية املشّ %ددة
ال%%تي خ%%ضعوا ل%%ها ،وال%%تي م%%نعت إل%%ى ح%%د ك%%بير م%%ن م%%رك%%زة الح%%راك ال%%ثوري ،إن ك%%ان ع%%لى ص%%عيد م%%يدان%%ي
م %%ن خ %%الل ان %%طالق امل %%ظاه %%رات وتج %ّ %معها ف %%ي م %%كان واح %%د )اح %%تالل ال %%ساح %%ات( ،أو ع %%لى ص %%عيد ال %%عمل
ال %%تنظيمي ،وال %%ذي ك %%ان م %%فتتا ً وغ %%اب %%ت ع %%نه امل %%رك %%زي %%ة .وه %%ي س %%مة الزم %%ت الح %%راك ال %%ثوري ف %%ي أغ %%لب امل %%دن
ال%%سوري%%ة ،ح%%يث م%%نعت ش%%دة ال%%قمع ال%%ناش%%طني م%%ن التج%ّ %مع ف%%ي م%%كان واح%%د ،وف%%رض%%ت ع%%ليهم ت%%نظيم أح%%ياء
مدنهم كل حيّ بمفرده.
ع %%لى ص %%عيد إع %%الم %%ي ،أي %%ضا ً ل %%عب األف %%راد دورا ً م %%هما ً ف %%ي ت %%غطية ن %%شاط %%ات %%هم ال %%ثوري %%ة ،ف %%عمد ال %%عدي %%د م %%ن
الش %%بان وب %%شكل ف %%ردي إل %%ى ت %%صوي %%ر امل %%ظاه %%رات مس %%تخدم %%ني ك %%ام %%يرات ه %%وات %%فهم ال %%نقال %%ة ،وم %%ن ث %%م تح %%ميل
م %%قاط %%ع ال %%فيدي %%و ع %%لى ق %%ناة ال %%يوت %%يوب وم %%ن ث %%م ب% %ثّها ع %%لى امل %%أل،
ب %%اإلض %%اف %%ة إل %%ى ال %%تواص %%ل م %%ع وس %%ائ %%ل اإلع %%الم امل %%ختلفة ،وم ّ %ده %%ا
باملعلومات الخاصة باملظاهرات.

ﺗﻨﺴﻴﻘﻴﺔ
دﻳﺮ اﻟﺰور

ت %%شكلت "ت %%نسيقية دي %%ر ال %%زور" ،م %%ع ب %%داي %%ة الح %%راك ال %%ثوري ف %%ي

وﻗﺎم ﺑﺘﺄﺳﻴﺴﻬﺎ:

امل %% %دي %% %نة ،وق %% %ام ب %% %تأس %% %يسها ك %% %صفحة ع %% %لى ش %% %بكة ال %% %تواص %% %ل

اﻟﻨﺎﺷﻂ ﻗﻌﻘﺎع ﻣﻐﻴﺮ

االج%%تماع%%ي ،ال%%ناش%%ط ق%%عقاع م%%غير ،وك%%ان م%%وج%%ودا ً أث%%نائ%%ها ف%%ي

ً
ﻣﻮﺟﻮدا أﺛﻨﺎﺋﻬﺎ ﻓﻲ
ﻛﺎن
اﻟﺠﺰاﺋﺮ ،وﻏﺎدر اﻟﺠﺰاﺋﺮ ﻓﻴﻤﺎ
ً
ﻗﺎدﻣﺎ إﻟﻰ ﺳﻮرﻳﺎ.
ﺑﻌﺪ
ﺳﺎﻫﻢ ﻣﻊ رﻓﺎﻗﻪ ﻓﻲ اﻟﺤﺮاك
اﻟﺜﻮري ﻓﻲ ﻣﺪﻳﻨﺔ دﻳﺮ اﻟﺰور،
واﻗﺘﺼﺮ دور اﻟﺘﻨﺴﻴﻘﻴﺔ ﻋﻠﻰ
اﻟﺠﺎﻧﺐ اﻹﻋﻼﻣﻲ ﻓﻘﻂ.

الج%%زائ%%ر ،وغ%%ادر الج%%زائ%%ر ف%%يما ب%%عد ق%%ادم%ا ً إل%%ى س%%وري%%ا ،ل%%يساه%%م
مع رفاقه في الحراك الثوري في مدينة دير الزور.
وبحس%% %ب ال%% %شهادات ،ل%% %م ي%% %كن ل%% %لتنسيقية دورا ً م%% %يدان%% %يا ً ف%% %علياً،
وخ %% %صوص % %ا ً ع %% %لى ص %% %عيد ت %% %نظيم امل %% %ظاه %% %رات ورف %% %ع ال %% %الف %% %تات
واخ %% %تيار ال %% %شعارات ،واق %% %تصر دور ال %% %تنسيقية ع %% %لى ال %% %جان %% %ب
االع %%الم %%ي ب %%شكل أس %%اس %%ي ،ف %%ساه %%مت وب %%شكل ك %%بير ب %%إي %%صال
ص%%وت امل%%جتمع املح%%لي ف%%ي امل%%دي%%نة إل%%ى ال%%عال%%م ال%%خارج%%ي ،ك%%ما
س %% %اه %% %مت ف %% %ي ت %% %غطية امل %% %ظاه %% %رات وت %% %وث %% %يق ان %% %تهاك %% %ات ح %% %قوق
اإلنسان في املدينة.
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 .2منظمات املجتمع املدني
ن%شأت ف%ي م%دي%نة دي%ر ال%زور مج%موع%ة م%ن امل%نظمات واملج%موع%ات ال%تي ي%مكن أن ن%درج%ها ف%ي إط%ار م%نظمات
امل%جتمع امل%دن%ي ،وه%ي ق%ليلة ال%عدد ب%شكل ي%ثير ال%تساؤل ق%ياس%ا ً ب%ال%عدي%د م%ن امل%دن ال%سوري%ة ال%ثائ%رة األخ%رى،
وال %%تي س %%اه %%م الح %%راك ال %%ثوري ف %%يها ب %%تحفيز ن %%شوء العش %%رات م %%ن م %%نظمات امل %%جتمع امل %%دن %%ي واملج %%موع %%ات
األهلية.
ل%عبت ه%ذه املج%موع%ات دورا ً م%تواض%عا ً ع%لى ص%عيد امل%ساه%مة ف%ي ت%نظيم الح%راك ال%شعبي ف%ي امل%دي%نة ،ك%ما
ل%عبت دورا ً إع%الم%يا ً ع%لى ص%عيد رص%د األح%داث ال%تي تج%ري ف%ي امل%دي%نة ،وت%وث%يق ان%تهاك%ات ح%قوق اإلن%سان
ف%يها م%ن م%عتقلني وشه%داء س%قطوا ع%لى ي%د ق%وات األم%ن والش%بيحة ال%تاب%عني ل%نظام األس%د ،ب%داي%ة ،وض%حاي%ا
تنظيم داعش تاليا ً.
ك%%ما ل%%عبت ه%%ذه املج%%موع%%ات ،دورا ً م%%هما ً ع%%لى ص%%عيد إب%%راز ال%%جان%%ب الس%%لمي م%%ن الح%%راك ال%%ثوري ،وس%%عت
إل%%ى إي%%صال ص%%وت امل%%نتفضني ف%%ي امل%%دي%%نة إل%%ى ال%%عال%%م ال%%خارج%%ي ،إن ك%%ان ع%%لى ص%%عيد إب%%راز ن%%شاط%%ات%%هم
وتعبيراتهم السلمية ،أو على صعيد إظهار معاناتهم التي فرضتها عليهم قوات األسد.
ا .ك9رت9ون9ة دي9ري9ة

س %%عيا ً لكس %%ر ال %%تعتيم اإلع %%الم %%ي ال %%ذي ت %%عان %%يه م %%دي %%نة دي %%ر ال %%زور ،أط %%لق مج %%موع %%ة م %%ن النش %%طاء ب %%تاري %%خ
 2012-6-22مج%موع%ة ع%مل أط%لقوا ع%ليها اس%م "ك%رت%ون%ة م%ن دي%ر ال%زور" ل%رف%ع ال%تهميش وال%تعتيم اإلع%الم%ي
ال%حاص%ل ل%لمدي%نة ،ول%تكون ص%دى ص%وت%هم ل%لعال%م ال%خارج%ي ،وامل%عبّر ع%ن أح%الم%هم وت%طلعات%هم وس%ط ت%جاه%ل
وس%%ائ%%ل اإلع%%الم ل%%هم ،ومل%%قاوم%%ة ال%%حصار ال%%ذي ف%%رض%%ه
النظام عليهم.
ف%كرة املج%موع%ة ول%دت ف%ي أذه%ان ال%قائ%مني ع%ليها ب%عد

ﻛﺮﺗﻮﻧﺔ
دﻳﺮﻳﺔ

ال %%نظام %%ي ب %%تاري %%خ  ،2012-6-22وف %%رض ال %%حصار

ﺗﺄﺳﺴﺖ ﻓﻲ 2012/6/22

"االج%تياح ال%ثان%ي مل%دي%نة دي%ر ال%زور م%ن ق%بل ال%جيش
ال %%خان %%ق ال %%ذي م %%ا زال مس %%تمرا ً ح %%تى ال %%يوم .وب %%عد
شه%ر ت%قري%با ً م%ن ال%حصار ،وبحس%ب ت%عبير ال%قائ%مني
ع %%ليها" :خ %%طر ل %%نا أن نج %%د ط %%ري %%قة ل %%رف %%ع ال %%تهميش
وال%% % %تعتيم اإلع%% % %الم%% % %ي ال%% % %حاص%% % %ل ل%% % %لمدي%% % %نة ،ف%% % %كان
االق%تراح ه%و بس%بورة )ل%وح م%درس%ي( أو م%ا يش%بهها،
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 31ﻧﺎﺷﻂ
اﻟﻤﻌﻴﻘﺎت:

اﻟﺤﺼﺎر اﻟﺨﺎﻧﻖ وﻋﺪم ﺗﻮﻓﺮ أﺟﻬﺰة إرﺳﺎل.
ﻋﺪم ﺗﻮﻓﺮ ﺷﺒﻜﺔ اﺗﺼﺎﻻت ﻓﻲ اﻟﻤﺪﻳﻨﺔ.
ﻋﺪم ﺗﻮﻓﺮ ﻛﻬﺮﺑﺎء .
اﻟﻘﺼﻒ اﻟﺸﺪﻳﺪ واﻟﻴﻮﻣﻲ ﻟﻜﻞ اﻷﺣﻴﺎء.
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وم %%ا ي %%عطي اإلح %%ساس ب %%ال %%صف امل %%درس %%ي وال %%طبشور ،وه %%و م %%ا ق %%ادن %%ا ب %%ال %%نهاي %%ة إل %%ى ف %%كرة ك %%رت %%ون %%ة س %%وداء
كمساحة مفتوحة لألمل والحب ،رغم لونها األسود".
ت %%قوم ف %%كرة املج %%موع %%ة ع %%لى ال %%تعليق ع %%لى األح %%داث ع %%بر ك %%تاب %%ة ع %%بارة م %%ا ت %%عكس وج %%هة ن %%ظر امل %%دي %%نة أو
ال %%ناش %%طني ت %%جاه الح %%دث ال %%عام ،ح %%يث ي %%تم اخ %%تيار ال %%عبارات ع %%بر ال %%تشا ّور وال %%نقاش ب %%ني ك %%اف %%ة أع %%ضاء
ال %%فري %%ق ،إذ ي %%قول ال %%ناش %%ط أن “ال %%عبارات ت %%كتب ب %%شكل ي %%وم %%ي ب %%عد ال %%تشاور ب %%يننا ك %%فري %%ق ع %%مل ،وت %%كون
تعرضت لحدث ما".
مستوحاة من واقع املدينة أو أي مدينة سورية أو قرية ّ
ال%%ظروف ال%%سيئة انعكس%%ت ع%%لى أع%%ضاء ال%%فري%%ق ،إذ ل%%م ي%%بق م%%نهم أح%%د اآلن ف%%ي امل%%دي%%نة إال ث%%الث ن%%اش%%طني
ب%عد أن ك%ان%وا س%بعة ،بس%بب "اض%طرار ال%باق%ي للخ%روج بس%بب ال%ظرف أو اإلص%اب%ة ،وك%ان ع%ددن%ا ق%د وص%ل
إلى  31ناشط داخل وخارج املدينة" ،بحسب تعبير القائمني على املشروع.
يه%دف أع%ضاء املج%موع%ة م%ن خ%الل ع%ملهم ال%ذي ت%مكن م%ن ف%رض ن%فسه ع%لى ال%ساح%ة اإلب%داع%ية واإلع%الم%ية
ال%%سوري%%ة إل%%ى "رف%%ع ال%%تعتيم ع%%لى ال%%حال%%ة امل%%دن%%ية ل%%لمدي%%نة ،وال%%عمل ع%%لى إظ%%هار ه%%ذا ال%%جان%%ب ،وال%%ترك%%يز ع%%لى
ال %%دور ال %%رئ %%يسي ل %%لمدن %%يني ح %%تى ب %%عد أن ت ّ %وجه %%ت ال %%ثورة للتس %%ليح ،ول %%كن ق %%ناع %%تنا ال %%ثاب %%تة أ ّن امل %%دن %%يني ه %%م
الحاضن الرئيسي للحراك ،لذلك كان علينا أن نصمد في املدينة لندافع عن أفكارنا وما ثرنا من أجله".
وس %%عيا ً ل %%تحقيق ه %%ذا اله %%دف ،ع %%مل النش %%طاء ع %%لى ال %%تعاون م %%ع ك %ّ %ل املج %%موع %%ات ووس %%ائ %%ل اإلع %%الم ال %%تي
ت %%ساع %%ده %%م ع %%لى ت %%حقيق ه %%دف %%هم ،ف %%تعاون %%وا م %%ع “ال %%كثير م %%ن ال %%صفحات ال %%سوري %%ة ،م %%نها “ث %%الث %%اء األح %%رار”،
وتج%مع أم%ارج%ي ،وت%نسيقية ش%باب ال%ثورة ب%دي%ر ال%زور ،وص%فحات ك%ثيرة م%ن ك ّ%ل امل%حاف%ظات ال%سوري%ة ب%دون
استثناء.
وت %%أخ %%ذ ص %%يغة ال %%تعاون ش %%كل امل %%ساه %%مة ف %%ي الح %%مالت وال %%تظاه %%رات ورف %%ع ال %%الف %%تات ،وت %%خصيص "أي %%ام
ألح%داث م%عينة ي%تفق ع%ليها س%اب%قاً ،م%ثل أس%بوع امل%عتقلني ،أو رف%ع ال%حصار ع%ن ح%مص ال%قدي%مة ،أو ح%ملة ال
للتخوين وغيرها".
ت %%تن ّوع امل %%واض %%يع ال %%تي ت %%رك %%ز ع %%ليها ع %%بارات املج %%موع %%ة م %%ن االه %%تمام ب %%امل %%عتقلني ،إل %%ى ال %%تعليق ع %%لى الح %%دث
السياسي ،إلى تحويل املجازر إلى قضية رأي عام لتوحيد الجمهور حول رؤية ما.
وردا ً ع %%لى ت %%جاه %%ل اإلع %%الم مل %%عان %%ات %%هم وأخ %%باره %%م ف %%ي دي %%ر ال %%زور ،ك %%تب ع %%لى أح %%د ال %%كرت %%ون %%ات" :إل %%ى ك %%ل
ف%%ضائ%%يات وص%%حف ال%%كون :ك%%ل س%%وري وث%%يقة وال%%دك%%تات%%وري%%ة خ%%بر" ،وه%%ي ع%%بارة تح%%مل م%%ن امل%%عان%%ي وال%%ذك%%اء
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ال%كثير ،ع%دا ع%ن ج%مال%يتها وق%درت%ها ع%لى ال%تأث%ير إل%ى درج%ة أ ّن ال%عدي%د م%ن ال%ناش%طني ت%ناق%لوا ال%كرت%ون%ة ع%لى
صفحاتهم ،وبعضهم جعل منها خلفية لصفحته.
رغ%%م ح%%ماس ك%%ادر ال%%عمل ،إال أ ّن ث%%مة م%%عيقات ك%%ثيرة ت%%قف ل%%هم ب%%امل%%رص%%اد وت%%عيق أه%%داف%%هم ،يتج ّ %لى أه%%مها
"بـ%ال%حصار ال%خان%ق وع%دم تّ %وف%ر أجه%زة إرس%ال ،وال ي%وج%د ش%بكة ات%صاالت ف%ي امل%دي%نة .ال للخ%طوط األرض%ية
وال لش%بكة امل%وب%اي%ل وع%دم ت%وف%ر كه%رب%اء .إض%اف%ة ل%لقصف الش%دي%د وال%يوم%ي ل%كل األح%ياء ،وه%ذا م%ا ي%منعنا م%ن
التوثيق في كثير من األحيان".
ال ي %%قيس ك %%ادر ال %%عمل ن %%جاح %%ه أو فش %%له وف %%ق وح %%دات ق %%ياس م %%عينة ،ف %%هم ي %%قوم %%ون ب %%ما ي %%قوم %%ون ب %%ه ،ألنّ %%ه
"يس %%تحق امل %%تاب %%عة وال %%وص %%ول إل %%ى أق %%رب ن %%قطة ل %%لنجاح .ن %%حن ن %%دع %%م ث %%ورة إن %%سان %%ية ،ون %%جاح %%نا ي %%توق %%ف ع %%لى
العمل املشترك للجميع في إنجاح الثورة".
إال أ ّن أك%%بر إخ%%فاق ي%%عترف ب%%ه ن%%اش%%طو املج%%موع%%ة ه%%و "ب%%أن ي%%نقص ع%%دد امل%%دن%%يني ف%%ي امل%%دي%%نة م%%ن  800أل%%ف
ن%سمة ل%يصل ال%يوم إل%ى  6000ن%سمة ف%قط .فه%ذا ي%عتبر إخ%فاق ألنّ%نا ل%م نس%تطع كس%ر ح%اج%ز ال%صمت ل%كي
ن%ضغط ع%لى ال%حكوم%ة ل%فك ال%حصار املس%تمر م%نذ  290ي%وم ت%قري%با ً" .ورغ%م ذل%ك يس%تمر ال%فري%ق ب%أداء ع%مله،
أل ّن إشعال شمعة خير من أن تلعن هذا الظالم.
ورغ%م ع%دم اع%تراف املج%موع%ة ب%إن%جازات%ها ،إال أنّ%ها ت%مكنت م%ن ف%رض ن%فسها بج%دارة ب%ني مج%موع%ات الح%راك
%صلها النش%طاء بجه%ده%م
الس%لمي ،ألنّ%ها أص%بحت ع%نوان%ا ً م%ن ع%ناوي%ن االن%تفاض%ة ال%سوري%ة ،وه%ي م%كان%ة ح ّ
وإب %%داع %%هم وإي %%مان %%هم ال %%دائ %%م ،ف %%على ال %%رغ %%م م %%ن ه %%ذا ال %%دم %%ار وال %%رك %%ام ل %%م ن %%شك ي %%وم %ا ً ب %%سوري %%ا ج %%دي %%دة ،ك %%ما
يقولون.
ب .دي9ر ال99زور ت9ذب9ح ب9صمت

ف%ي ح%وال%ي آب م%ن ع%ام  ،2014وبحس%ب ش%هادة ال%ناش%ط أح%مد ال%رم%ضان أح%د م%ؤس%سي املج%موع%ة ،أط%لق
ن%%اش%%طون م%%ن دي%%ر ال%%زور ،ص%%فحة أس%%موه%%ا" :دي%%ر ال%%زور ت%%ذب%%ح ب%%صمت" ،58أس%%وة ب%%ال%%صفحة ال%%تي أط%%لقها
ن%اش%طون ف%ي وق%ت س%اب%ق ،وال%تي دع%وه%ا" :ال%رق%ة ت%ذب%ح ب%صمت" ،ه%ذا أ ّن ك%ال امل%دي%نتني ،ال%رق%ة ودي%ر ال%زور،
ت %%نوءان ت %%حت إج %%رام ت %%نظيم داع %%ش ،وال %%ذي ح %%ول ال %%حياة ف %%ي امل %%دي %%نتني إل %%ى ج %%حيم ،ون %%ظام األس %%د ال %%ذي
قضى ويقضي على آخر خيط للنجاة في املنطقة.

 -58ﻣوﻗﻊ ﺻﻔﺣﺔ "دﯾر اﻟزور ﺗذﺑﺢ ﺑﺻﻣت" ﻋﻠﻰ اﻟوﯾب/h"p://www.dierezzore-bss.com :
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وبحس%ب ال%رم%ضان ،أت%ى ت%عري%ف م%هام "دي%ر ال%زور
ت%ذب%ح ب%صمت" ،ب%اع%تباره%ا ح%ملة ت%مثل مج%موع%ة م%ن
ال %% %ناش %% %طني اإلع %% %الم %% %يني ،وال %% %تي ت %% %عمل م %% %ن أج %% %ل
ت %%وث %%يق ان %%تهاك %%ات داع %%ش ون %%ظام األس %%د ف %%ي دي %%ر
ال %% %زور والش %% %رق ال %% %سوري ،ك %% %ما ي %% %سعى امل %% %قيمون

دﻳﺮ اﻟﺰور
ﺗﺬﺑﺢ ﺑﺼﻤﺖ
ﺗﺄﺳﺴﺖ ﻓﻲ آب 2014

ع %% %لى ال %% %صفحة إل %% %ى ن %% %قل م %% %عان %% %اة امل %% %دن %% %يني ف %% %ي
%تعرض%ون ل%ه م%ن ان%تهاك%ات ،وت%وث%يقها
امل%نطقة ،وم%ا ي ّ
وتسليمها ملنظمات حقوق اإلنسان.

اﻻﻧﺠﺎزت:

ﺗﻮﺛﻴﻖ

وف%علياً ،ب%اش%رت ال%صفحة ب%توث%يق أغ%لب االن%تهاك%ات
ال%%تي ح%%دث%%ت ف%%ي دي%%ر ال%%زور ،59وتح%%دي%%دا ً ت%%لك ال%%تي

ﻣﺠﺰرة أﻫﺎﻟﻲ "اﻟﺸﻌﻴﻄﺎت"
أﺳﻤﺎء اﻟﻤﻌﺘﻘﻠﻴﻦ ﻟﺪى داﻋﺶ
اﻷﻣﺮاض واﻷوﺑﺌﺔ ﺑﺴﺒﺐ اﻟﺤﺼﺎر
وﻧﻘﺺ اﻷدوﻳﺔ واﻟﻤﻌﺪات اﻟﻄﺒﻴﺔ.

وق%عت ع%لى أي%دي ت%نظيم "داع%ش" ،ف%عمدت إل%ى ت%وث%يق ع%دد ك%بير م%ن امل%جازر امل%رت%كبة ب%حق امل%دن%يني ،وم%نها
املج%%زرة ال%%تي ارت%%كبت ف%%ي أواخ%%ر ع%%ام  2014ب%%حق أه%%ال%%ي "ال%%شعيطات" ،وال%%تي راح ض%%حيتها امل%%ئات م%%ن
أف%%راد امل%%نطقة .ب%%ينما ي%%قول ال%%رم%%ضان أنّ%%ه ف%%ي ه%%ذا الشه%%ر ال%%جاري وح%%ده تّ %م ت%%وث%%يق ن%%حو  300ض%%حية ف%%ي
دير الزور قضوا بسبب الطيران الحربي الروسي.
ك%ما ع%مد امل%قيمون ع%لى ال%صفحة إل%ى ت%وث%يق أس%ماء امل%عتقلني ل%دى ت%نظيم "داع%ش" م%ن امل%دن%يني م%ن أه%ال%ي
دي %%ر ال %%زور ،ك %%ما رص %%دت ال %%صفحة ،ج %%ملة األم %%راض واألوب %%ئة ال %%تي أص %%يبت ب %%ها م %%ناط %%ق م %%ختلفة م %%ن دي %%ر
ال %%زور ،بس %%بب ال %%حصار ون %%قص األدوي %%ة وامل %%عدات ال %%طبية ،وه %%و م %%ا أدى إل %%ى ان %%تشار أم %%راض ك %%ثيرة ب %%ني
املدنيني ،ومنها الجرب ،اللشمانيا ،والتهاب الكبد وغيرها من األمراض.
%صممت ال%عدي%د م%ن الح%مالت اإلع%الم%ية
س%عت ال%صفحة إل%ى ت%وث%يق ان%تهاك%ات ن%ظام األس%د ب%حق امل%دن%يني ،ف ّ
ال%تي س%عت م%ن خ%الل%ها إل%ى ال%كشف ع%ن ال%حصار ال%ذي ت%طبّقه ق%وات األس%د ع%لى ب%عض أح%ياء م%دي%نة دي%ر
ال%%زور ،وم%%سؤول%%يته ف%%ي ان%%تشار ال%%جوع ف%%ي أوس%%اط امل%%دن%%يني ،وبحس%%ب أح%%مد ال%%رم%%ضان ،وص%%ل ع%%دد ال%%ذي%%ن
ت %%وف %%وا بس %%بب ال %%جوع ف %%ي دور ال %%زور ن %%حو خ %%مسني ش %%خصاً ،ب %%ينما امل %%ناط %%ق ال %%تي ي %%تواج %%د ف %%يها ال %%نظام،
ف%%يتوف%%ر ف%%يها ك%%ل أن%%واع الس%%لع ال%%غذائ%%ية وال%%تي يح%%رم م%%نها ن%%حو  200أل%%ف م%%ن ق%%اط%%ني أح%%ياء م%%دي%%نة دي%%ر
الزور املحاصرة من قبل تنظيم داعش ونظام األسد معا ً.

 -59ﺻﻔﺣﺔ "دﯾر اﻟزور ﺗذﺑﺢ ﺑﺻﻣت" ﻋﻠﻰ اﻟﻔﯾﺳﺑوكh"ps://www.facebook.com/DeirEzzor.S.S/hmeline :
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أي ع%الق%ة ملج%موع%ة "دي%ر ال%زور ت%ذب%ح ب%صمت" ب%أي ج%هة س%ياس%ية أو ع%سكري%ة ،ك%ما
ي%نفي أح%مد ال%رم%ضان ّ
ي %%نفي ح %%صول املج %%موع %%ة ع %%لى أي ت %%موي %%ل ،ب %%ينما أغ %%لب ال %%عام %%لني ف %%ي ه %%ذه املج %%موع %%ة ه %%م م %%ن ال %%ناش %%طني،
والذين يضعون مصلحة سوريا ودير الزور بطبيعة الحال على رأس أولوياتهم.
ت .دي9ر ال99زور ت9حت ال99نار

ب%عد س%قوط امل%راك%ز األس%اس%ية ف%ي م%حاف%ظة دي%ر ال%زور ب%يد ت%نظيم ال%دول%ة االس%الم%ية "داع%ش" ،ن%زح%ت ك%ثير
م%ن ال%عائ%الت ،وأغ%لقت ال%عدي%د م%ن امل%ؤس%سات امل%دن%ية وم%نظمات ال%عمل امل%دن%ي وامل%شاري%ع ال%خيري%ة ،وه%اج%ر
ال%عدي%د م%ن ال%ناش%طني امل%دن%يني إل%ى ال%بلدان امل%جاورة وخ%صوص%ا ً ت%رك%يا ،األم%ر ال%ذي خ%لق ف%راغ%ا ً ه%ائ%الً ف%ي
ال%عمل امل%دن%ي م%ن ج%هة ،وح%اج%ة م%اس%ة ل%لتوث%يق وال%رص%د مل%عرف%ة م%ا يج%ري ون%قله ل%لعال%م م%ن ج%هة ث%ان%ية ،م%ما
دفع عدد من النشطاء الذين بقوا في املدينة لالجتماع وإطالق حملة "دير الزور تحت النار".60
الح%% %ملة ال%% %تي ان%% %طلقت ف%% %ي ن%% %هاي%% %ة ع%% %ام ٢٠١٤

دﻳﺮ اﻟﺰور ﺗﺤﺖ اﻟﻨﺎر

ب%دأت م%ع اج%تماع "ص%اح%ب ال%فكرة م%ع ع%دد م%ن
ال %% %ناش %% %طني بس %ّ % %ري %% %ة ت %% %ام %% %ة ،ون %% %وقش %% %ت ال %% %فكرة
وال%%فوائ%%د واألض%%رار امل%%حتملة ،ل%%يت ّم االت%%فاق ع%%لى

ﺗﺄﺳﺴﺖ ﻓﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ 2014

إط %%الق الح %%ملة م %%ع ال %%حفاظ ع %%لى س %ّ %ري %%ة ه %%وي %%ة
األع %% %ضاء لح %% %ماي %% %تهم م %% %ن غ %% %در ال %% %تنظيم ال %% %ذي
ي %%عتبر ح %%ام %%ل ال %%قلم أش %%د ّع %%داء ً ل %%ه م %%ن ح %%ام %%ل
املدفع" بحسب شهادة أحد أعضاء الحملة.

 20ﻧﺎﺷﻂ
اﻟﻨﺸﺎﻃﺎت:
اﻟﺮﺻﺪ -اﻟﻨﻘﻞ -اﻟﺘﻮﺛﻴﻖ
اﻟﻤﻌﻴﻘﺎت

ﻳﺘﻌﺮض اﻟﻨﺸﻄﺎء ﻟﻤﺨﺎﻃﺮ
ّ
ﻛﺒﺮى ﻣﻦ ﺗﻨﻈﻴﻢ اﻟﺪوﻟﺔ.

وج%% %ه ال%% %تنظيم ال%% %عدي%% %د م%% %ن
م%% %ع ان%% %طالق الح%% %ملة ّ%
التح %%ذي %%رات والته %%دي %%دات ل %%فري %%ق ال %%عمل امل %%ؤل %%ف م %%ن مج %%لس إدارة وم %%راس %%لني ون %%اش %%ري %%ن وص %%ل ع %%دده %%م إل %%ى
العش%%ري%%ن .إال أ ّن "دق%%ة ال%%عمل ،ح%%ال%%ت دون ال%%خضوع له%%ذه الته%%دي%%دات ،وال%%تي ك%%ان%%ت ته%%دف إل%%ى خ%%لق ن%%وع
من الشقاق الداخلي ،وخصوصا ً في بداية االنطالق".
وثّ %%قت الح %%ملة ن %%زوح أك %%ثر م %%ن  ١٠٠ن %%اش %%ط ول %%جوؤه %%م إل %%ى ب %%الد ال %%جوار ،ل %%يترك %%ز ع %%ملها ع %%لى ث %%الث %%ة أم %%ور:
ال%رص%د – ال%نقل – ال%توث%يق ،م%عتمدة ف%ي ذل%ك ع%لى نش%طاء مّ %وزع%ني ف%ي ال%داخ%ل وال%خارج ،وع%لى ن%وع "آخ%ر

 -60ﺻﻔﺣﺔ "دﯾر اﻟزور ﺗﺣت اﻟﻧﺎر" ﻋﻠﻰ اﻟﻔﯾﺳﺑوكh"ps://www.facebook.com/deirezzorunderﬁre/hmeline :
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م%ن األع%ضاء غ%ير املنتس%بني وه%م امل%تعاون%ني امل%عجبني ب%ال%فكرة .ول%كنّهم وألس%باب%هم األم%نية ال%خاص%ة ي%خشون
االنضمام .وفي ذات الوقت يعطون الحملة األخبار ويزودونها بالصور إن وجدت".
ت%ختلف ن%شاط%ات الح%ملة ب%ني ف%ترة وأخ%رى ،ف%في ال%فترة ال%تأس%يسية رص%دت الح%ملة ب%عض االن%تهاك%ات ب%حق
امل %%دن %%يني م %%ن ق %%بل م %%ن ت %%سميهم "ط %%رف %%ي اإلره %%اب األك %%بر )ال %%نظام وال %%تنظيم(" .إال أ ّن ال %%صمت ال %%عامل %%ي ع %%ن
الج%رائ%م امل%رت%كبة دف%عهم إل%ى ت%أس%يس م%نظمة ع%مل م%دن%ي ت%عني "ب%ال%توث%يق وامل%سح ال%جغراف%ي ورص%د ح%رك%ة
السري".
التعليم والصحة واإلغاثة ،باإلضافة إلى قسم التوثيق
ّ
ي%%ترك%%ز ع%%مل الح%%ملة ال%%يوم ،ع%%لى إع%%داد ال%%كوادر وإي%%جاد ط%%رق ل%%تدري%%ب م%%درب%%ني ف%%ي ال%%تنمية ،ق%%ادري%%ن ع%%لى
%تعرض النش %%طاء مل %%خاط %%ر ك %%برى م %%ن ال %%تنظيم ال %%ذي ع %%رف
إدارة ه %%ذه امل %%رح %%لة م %%ن ال %%نكبة ال %%سوري %%ة ،ح %%يث ي ّ %
بش%دة ب%طشه وج%رائ%مه وع%دائ%ه ال%صري%ح ل%كاف%ة األنش%طة امل%دن%ية ب%ما ف%يها اإلع%الم وال%صحة واإلغ%اث%ة وال%تعليم،
األم %%ر ال %%ذي ج %%عل ج %%هود ال %%فري %%ق م %%ضاع %%فة ل %%لحفاظ ع %%لى الس %ّ %ري %%ة ال %%كام %%لة ل %%لعمل ،ألن %%ها الس %%بيل ال %%وح %%يد
"ل%%لحفاظ ع%%لى ح%%ياة ال%%ناش%%طني املهّ %ددي%%ن ،خ%%صوص%ا ً ف%%ي ظ%%ل غ%%ياب أي ط%%رف ف%%ي ال%%تموي%%ل م%%ما ي%%عني قّ %لة
في املع ّدات والتجهيزات ووسائل التشفير واملراسلة اآلمنة" بحسب شهادة أعضاء من الفريق.
أي دع%%م "ال م%%ن ح%%يث ال%%تجهيز وال م%%ن ح%%يث
الح%%ملة ال%%تي م%%ضى زم%%ن ع%%لى ان%%طالق%%ها ل%%م ت%%تلق ح%%تى ال%%يوم ّ
ك%%فاي%%ة ال%%ناش%%طني وس ّ %د ح%%اج%%ات%%هم" ،األم%%ر ال%%ذي ج%%عل ق%%درت%%هم ع%%لى ال%%صمود مح%%دودة ف%%ي ظ%%ل ع%%دم وج%%ود
بتسرب عدد من الكوادر نحو الخارج ،بحثا ً عن الرزق.
منافذ عمل أخرى ،ما تسبّب
ّ
%تعرض ل %%ه امل %%دي %%نة ف %%ي مس %%توى أول،
الح %%ملة ح ّ %ققت ج %%زءا ً م %%ن أج %%ندت %%ها ،م %%ن خ %%الل ل %%فت األن %%ظار إل %%ى م %%ا ت ّ %
وال%% %سعي ل%% %جعل أخ%% %باره%% %ا ف%% %ي نش%% %رات األخ%% %بار ف%% %ي مس%% %توى ث%% %ان ،وحش%% %د أك%% %بر ع%% %دد م%% %ن امل%% %ناص%% %ري%% %ن
وال%ناش%طني ل%قضية م%دي%نتهم ف%ي مس%توى ث%ال%ث ،وت%نظيم ع%دد م%ن االع%تصام%ات ف%ي م%دن خ%ارج ال%بلد ن%صرة
للمدينة ،وهو ما تج ّلى من خالل الالفتات التي رفعها ناشطون وأطفال في مدن متع ّددة نصرة للمدينة.
%تعرض ل %%ه امل %%دي %%نة والنش %%طاء ف %%ي آن ،وف %%ي ظ %ّ %ل ص %%عوب %%ات ت %%زي %%ده %%ا "الح %%رب
رغ %%م ك %ّ %ل ه %%ذا ال %%حصار ال %%ذي ت ّ %
امل%%دم%%رة وامل%%فتعلة ف%%ي ك%%ثير م%%ن األح%%يان ،وب%%مبارك%%ة أط%%راف وأق%%طاب دول%%ية" ك%%ما ي%%قول%%ون ،ف%%إنّ%%هم ل%%م ي%%فقدوا
األم %%ل ب %%ال %%بحث ع %%ن "م %%صدر ي %%ؤم %%ن ل %%نا االح %%تياج %%ات األس %%اس %%ية ل %%الس %%تمرار ف %%ي ال %%كفاح ،ولكس %%ر ش %%وك %%ة
اإلره %%اب امل %%تمثلة ب %%دول %%تي األس %%د وال %%بغدادي" إلي %%مان %%هم ب %%أ ّن "ال %%صمود املس %%تمر ي %%جب أن ت %%توف %%ر ل %%ه ب %%عض
االحتياجات".
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“دي%%ر ال%%زور ت%%حت ال%%نار” :ن%%شاط ش%%باب رؤوا م%%ا ح%ّ %ل ب%%مدي%%نتهم ع%%لى ي%%د ال%%نظام أوالً وداع%%ش ث%%ان%%ياً ،ف%%أث%%روا
ال%%عمل ب%%صمت وس%ّ %ري%%ة ب%%دالً م%%ن ال%%نواح ،م%%ط ّوري%%ن أن%%فسهم م%%ن ح%%ملة ذات ن%%شاط محّ %دد إل%%ى مج%%موع%%ة ع%%مل
مدنية لها طابع االستمرارية ،األمر الذي يجعل منها حملة مستمرة تقوم بمهام مجموعة عمل.
ث .م99نظمة رواف99د

%أسس%%ت م%%نظمة رواف%%د ب%%تاري%%خ  2أغس%%طس م%%ن ع%%ام  ،2011ون%%شأت ك%%منظمة إغ%%اث%%ية ،61ف%%رض%%ت وج%%وده%%ا
تّ %
ح%%رك%%ات ال%%نزوح األول%%ى ال%%تي شه%%دت%%ها م%%ناط%%ق م%%ختلفة م%%ن س%%وري%%ة ،وه%%ي بحس%%ب ت%%عري%%ف ال%%قائ%%مني ع%%ليها
ع%بارة ع%ن" :م%نظمة إغ%اث%ية خ%يري%ة ت%ط ّوع%ية ت%عمل ع%لى ت%قدي%م ك%اف%ة أن%واع ال%دع%م اإلن%سان%ي أله%ال%ي م%حاف%ظة
دير الزور ،بغض النظر عن انتماءاتهم الدينية والسياسية والعرقية".
س%% %عت م%% %نظمة "رواف%% %د" إل%% %ى س ّ % %د ث%% %غرة

ﻣﻨﻈﻤﺔ رواﻓﺪ

ول%و م%تواض%عة ف%ي االح%تياج%ات امل%تزاي%دة

ﺗﺄﺳﺴﺖ ﻓﻲ 2011/8/2

ل%%لمجتمع املح%%لي ف%%ي م%%دي%%نة دي%%ر ال%%زور،
أو ف%%ي أوس%%اط الج%%ماع%%ات ال%%نازح%%ة إل%%ى

ﻧﺸﺎﻃﺎﺗﻬﺎ :

امل %% %دي %% %نة م %% %ن م %% %ناط %% %ق س %% %وري %% %ة أخ %% %رى،

إﻏﺎﺛﺔ ﻋﺪد ﻛﺒﻴﺮ ﻣﻦ اﻟﻌﻮاﺋﻞ

ك%% % %مدي%% % %نة ح%% % %مص ع%% % %لى س%% % %بيل امل%% % %ثال،

وﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﻤﺴﺎﻋﺪات اﻟﻌﻴﻨﻴﺔ

وبحس %% % % %ب ال %% % % %ناش %% % % %طني ف %% % % %ي م %% % % %نظمة

واﻟﻤﺎدﻳﺔ واﻟﺴﻠﻞ اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ.

"رواف %% %د" :م %% %نذ ان %% %طالق ع %% %مل امل %% %نظمة،
ع%% % %ملنا ع%% % %لى أن ي%% % %كون ع%% % %ملنا م%% % %وج%% % %هاً

%تضررة ب%شكل م%باش%ر م%ن ن%ظام األس%د ,واس%تطعنا إغ%اث%ة ع%دد ك%بير م%ن ال%عوائ%ل ،وت%قدي%م
لج%ميع األس%ر امل
ّ
ال%عدي%د م%ن امل%ساع%دات ال%عينية وامل%ادي%ة والس%الل ال%غذائ%ية وإف%طار ال%صائ%م ،ودف%ع أج%ور امل%نازل ،ك%ما ع%ملنا
على إغاثة ضيوف دير الزور من العوائل النازحة الى املدينة من حمص وإدلب وغيرها".
ج .املج99لس املح99لي مل9دي9نة دي9ر ال99زور

ي%عتبر املج%لس املح%لي ف%ي م%دي%نة دي%ر ال%زور ،ال%جهة امل%دن%ية ال%وح%يدة امل%سؤول%ة ع%ن ج%ميع الخ%دم%ات امل%ق ّدم%ة
ل%%لمدن%%يني م%%ن ت%%عليم وإغ%%اث%%ة ون%%ظاف%%ة ،وغ%%يره%%ا م%%ن الخ%%دم%%ات .62وأت%%ى ت%%أس%%يس املج%%لس املح%%لي ،ف%%ي س%%ياق
م%%حاول%%ة ن%%اش%%طي م%%دي%%نة دي%%ر ال%%زور اب%%تكار وس%%ائ%%ل م%%ختلفة م%%ن أج%%ل ت%%نظيم ش%%ؤون امل%%دي%%نة ،وتح%%دي%%دا ً ف%%ي
 -61ﻣوﻗﻊ ﻣﻧظﻣﺔ رواﻓد ﻋﻠﻰ اﻟﻔﯾﺳﺑوكh"ps://www.facebook.com/Rwafed.Relief/?fref=ts :
 -62ﻣوﻗﻊ "اﻟﻣﺟﻠس اﻟﻣﺣﻠﻲ ﻟدﯾر اﻟزور" ﻋﻠﻰ اﻟﻔﯾﺳﺑوكh"p://soo.gd/BzNu :
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امل%%ناط%%ق ال%%تي خ%%رج%%ت م%%نها ق%%وات األس%%د .ول%%عب
املج%لس ع%لى ه%ذا األس%اس دور الس%لطة امل%دن%ية
في ظل غياب مؤسسات الدولة.
ت ّ % %وزع %% %ت أع %% %مال "املج %% %لس املح %% %لي" ع %% %لى ع %% %دد
ك%بير م%ن ال%نشاط%ات ،وم%نها :ت%قدي%م م%ادة ال%خبز
امل%%جان%%ي ال%%يوم%%ي لج%%ميع ع%%وائ%%ل امل%%دي%%نة ،ت%%قدي%%م
وج%% %بات غ%% %ذاء ي%% %وم%% %ية ت%% %غطي أرب%% %عة أح%% %ياء ف%% %ي

اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﻤﺤﻠﻲ
ﻟﻤﺪﻳﻨﺔ دﻳﺮ اﻟﺰور
أﻋﻤﺎﻟﻪ:

ﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﺨﺒﺰ اﻟﻤﺠﺎﻧﻲ اﻟﻴﻮﻣﻲ.
ﺗﻘﺪﻳﻢ وﺟﺒﺎت ﻏﺬاء ﻳﻮﻣﻴﺔ ﺗﻐﻄﻲ
 4أﺣﻴﺎءﻓﻲ اﻟﻤﺪﻳﻨﺔ و ﺗﻮزﻳﻊ اﻟﺴﻼل
اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ وﻣﻴﺎه اﻟﺸﺮب.

امل%% % % %دي%% % % %نة ،ت%% % % %وزي%% % % %ع الس%% % % %الل ال%% % % %غذائ%% % % %ية آلالف

إزاﻟﺔ اﻷﻧﻘﺎض وإﻃﻔﺎء اﻟﺤﺮاﺋﻖ اﻟﻨﺎﺟﻤﺔ
ﻋﻦ اﻟﻘﺼﻒ اﻟﻴﻮﻣﻲ وﻓﺘﺢ اﻟﻄﺮﻗﺎت.

ع %% %لى امل %% %ناط %% %ق ال %% %تي ال ت %% %صلها امل %% %ياه ،إزال %% %ة

إﺟﺮاء ﻋﻤﻠﻴﺎت إﺣﺼﺎﺋﻴﺔ دورﻳﺔ
ﻟﻤﺮاﻗﺒﺔ أﻋﺪاد اﻟﺴﻜﺎن.

%تعرض ل%ه امل%دي%نة ،إط%فاء الح%رائ%ق ال%ناج%مة ع%ن
ت ّ

اﻓﺘﺘﺎح  10ﻣﺪارس.

املس%% %تحقني ف%% %ي امل%% %دي%% %نة ،ت%% %وزي%% %ع م%% %ياه الش%% %رب
األن %%قاض ال %%ناج %%مة ع %%ن ال %%قصف ال %%يوم %%ي ال %%ذي
ال%% % %قصف ،ف%% % %تح ال%% % %طرق%% % %ات وت%% % %أه%% % %يل امل%% % %ناط%% % %ق
%تضررة ل%لسكن ،م%حاول%ة ت%أم%ني ع%ودة أك%بر ع%دد
امل
ّ

م%مكن م%ن األه%ال%ي إل%ى م%نازل%هم ،دع%م أس%ر الشه%داء وامل%عاق%ني ب%ما ت ّيس%ر ،إج%راء ع%مليات إح%صائ%ية دوري%ة
مل%راق%بة أع%داد ال%سكان ،دراس%ة أح%وال ال%نازح%ني )ق%در اإلم%كان( خ%ارج ح%دود امل%دي%نة ،ب%اإلض%اف%ة إل%ى اف%تتاح
عش%%ر م%%دارس ،ث%%مان%%ية م%%نها اب%%تدائ%%ية واث%%نتان واح%%دة إع%%دادي%%ة واألخ%%رى ث%%ان%%وي%%ة ،وإج%%راء االم%%تحان%%ات ل%%كاف%%ة
املراحل الدراسية.
م%%ن ال%%ناح%%ية ال%%دي%%موغ%%راف%%ية ،ق%%ام املج%%لس ب%%إح%%صائ%%يات دق%%يقة ودوري%%ة مل%%راق%%بة ت%%غيّرات أع%%داد ال%%سكان خ%%الل
%تضررة ل %%تأم %%ني ع %%ودة أك %%بر ق %%در م %%مكن م %%ن ال %%عائ %%الت
الح %%رب ال %%دائ %%رة ،ك %%ما ق %%ام ب %%إع %%ادة ب %%ناء امل %%ساك %%ن امل %
ّ
النازحة ،إضافة إلى التواصل مع النازحني ودراسة أوضاعهم.
ح .ش9بكة دي9ر ال99زور اإلخ9باري9ة

م%ع ب%داي%ة الح%راك الس%لمي ف%ي دي%ر ال%زور ،ن%شأت ال%حاج%ة إل%ى وس%يلة إع%الم%ية ت%غطي مج%ري%ات األح%داث،
وألنّ %%ه م %%ا م %%ن س %%بيل إل %%ى إن %%شاء ق %%ناة س %%معية أو ب %%صري %%ة ف %%ي ظ %%ل االف %%تقار اإلع %%الم %%ي وم %%الح %%قة ال %%نظام
للنش%طاء ،ف%قد ق ّ%رر ب%عض ال%ناش%طني م%ن أب%ناء امل%دي%نة إن%شاء ص%فحة ع%لى فيس%بوك ب%اس%م ش%بكة دي%ر ال%زور
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اإلخ % % % % % %ب%%اري %% % % % % %ة ،63وذل %% % % % % %ك ف %% % % % % %ي ش%ه %% % % % % %ر

ﺷﺒﻜﺔ دﻳﺮ اﻟﺰور
اﻹﺧﺒﺎرﻳﺔ

ت %% %ط ّورت ه %% %ذه الش %% %بكة ل %% %تشمل ق %% %ناة دي %% %ر

ﺗﺄﺳﺴﺖ ﻓﻲ ﻧﻴﺴﺎن 2011

نيسان.2011

ال%%زور ،وال%%تي ك%%ان%%ت األول%%ى م%%ن ن%%وع%%ها م%%ن

ﺗﻄﻮرت ﻟﺘﺸﻤﻞ ﻗﻨﺎة دﻳﺮ
اﻟﺰور اﻹﺧﺒﺎرﻳﺔ واﻟﺘﻲ
اﻧﻄﻠﻘﺖ ﻋﺎم .2013

ح%%يث اش%%تمال%%ها ع%%لى اس%%م م%%دي%%نة س%%وري%%ة،
واخ %% %تصاص %% %ها ب ّ % %
%كل مج %% %ري %% %ات األح %% %داث
ف%يها ،ان%طلقت ه%ذه ال%قناة ع%ام  ،2013ث%م

ﺗﻮﻗﻔﺖ ﻣﻊ دﺧﻮل داﻋﺶ
إﻟﻰ اﻟﻤﺪﻳﻨﺔ ﻣﻨﺘﺼﻒ اﻟﻌﺎم
اﻟﺘﺎﻟﻲ.

تّ % %وق %%فت م %%ع دخ %%ول “داع %%ش” إل %%ى امل %%دي %%نة
م %%نتصف ال %%عام ال %%تال %%ي ،غ %%ير أ ّن الش %%بكة

اﻷﻫﺪاف

اس%تمرت ب%نقل األح%داث لح%ظة بلح%ظة ع%بر

ﺗﺪرﻳﺐ ﻣﺮاﺳﻠﻴﻦ ﻣﻬﻨﻴﻴﻦ
ﻳﻌﺘﻤﺪون اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺔ
اﻟﺪﻗﻴﻘﺔ.

م%% % %وق%% % %عها اإلل%% % %كترون%% % %ي وص%% % %فحات%% % %ها ف%% % %ي
وس%ائ%ل ال%تواص%ل ،ع%لى ال%رغ%م م%ن ال%ظروف
ب%ال%غة ال%قسوة ف%ي ظ%ل امل%مارس%ات ال%وح%شية

التي يقوم بها التنظيم ضد اإلعالميني ،فكيف استطاعت هذه الشبكة االستمرار بعملها حتى اليوم؟.
بحس %%ب أح %%د النش %%طاء ال %%عام %%لني ف %%ي الش %%بكة ،وال %%ذي ص %ّ %رح ب %%أ ّن ج %%ميع م %%راس %%ليها ال ي %%زال %%وا ي %%عملون م %%ن
داخ %%ل دي %%ر ال %%زور ،ف %%ي ح %%ني أ ّن اإلدارة م %%وج %%ودة خ %%ارج %%ها ،ح %%يث ي %%قوم امل %%راس %%لون ب %%ال %%تواص %%ل م %%ع أع %%ضاء
اإلدارة ع%بر ت%قنيات ال يس%تطيع ال%تنظيم ك%شفها وم%الح%قتهم م%ن خ%الل%ها“ ،وات%س آب أو س%كاي%ب” ،ي%ضيف
ال%%ناش%%ط :إ ّن ه%%ؤالء امل%%راس%%لني ل%%م ي%%خاف%%وا م%%ن ال%%نظام ،وه%%و ف%%ي أوج ق%%وت%%ه ع%%ام  ،2011ل%%ذل%%ك ف%%من ال%%طبيعي
أن ال يخافوا من “داعش”.
ش %%بكة دي %%ر ال %%زور ال %%تي ت ّ %م ت %%رخ %%يصها وس %%يل ًة إع %%الم %%ية ف %%ي امل %%ملكة املتح %%دة م %%نذ ع %%ام  ،2013ته %%دف إل %%ى
ت%دري%ب م%راس%لني م%هنيني ي%عتمدون امل%علوم%ة ال%دق%يقة ،ح%يث ي%وج%د ف%ري%ق خ%اص بتح ّ%ري م%صداق%ية ال%خبر ،وم%ن
ث %%م ن %%قله إل %%ى ال %%عال %%م م %%ن خ %%الل ف %%ري %%ق م %%ختص ب %%ال %%تنسيق م %%ع الش %%بكات اإلع %%الم %%ية ال %%دول %%ية ،ك %%ما ي %%عتمد
املراسلون املُدربون األجهزة املتطورة في نقل األخبار املصورة أو املكتوبة.

 -63ﻣوﻗﻊ اﻟﺷﺑﻛﺔ ﻋﻠﻰ اﻟوﯾب h"p://www.deirpress.com :وﻋﻧوان اﻟﺷﺑﻛﺔ ﻋﻠﻰ ﺷﺑﻛﺔ ﻓﯾﺳﺑوكh"ps://www.facebook.com/ :
DeirAlZorPN/info/?tab=page_info
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ت %%رك %%ز الش %%بكة ع %%لى ت %%وث %%يق االن %%تهاك %%ات ب %%حق ال %%سوري %%ني ،س %%واء ال %%تي ي %%قوم ب %%ها ال %%نظام أو داع %%ش أو ج %%بهة
ال%نصرة ،م%ن اع%تقاالت وخ%طف وذب%ح وق%صف ،ب%اإلض%اف%ة إل%ى األخ%بار االج%تماع%ية واالق%تصادي%ة ،وق%د أث%بتت
الش%بكة ف%اع%ليتها خ%الل ح%صار ت%نظيم داع%ش ل%بعض األح%ياء ال%تي ي%سيطر ع%ليها ال%نظام ،وذل%ك م%نذ شه%ر
%تمرت بنش%% %ر أخ%% %بار ال%% %حصار ال%% %ذي ت%% %راف%% %ق ب%% %ان%% %قطاع ال%% %تيار
ي%% %ناي%% %ر /ك%% %ان%% %ون ال%% %ثان%% %ي  ،2015ح%% %يث اسّ % %
الكه%%رب%%ائ%%ي وامل%%ياه واس%%تمرار ع%%مليات ال%%قصف ع%%لى أح%%ياء ه%%راب%%ش وال%%قصور وال%%جورة وال%%بغيلية ،أم%%ا ف%%ي
ب%اق%ي امل%دي%نة ال%تي ي%سيطر ع%ليها داع%ش ،ف%يقول ال%ناش%ط لـ )ح%كاي%ة م%ا ان%حكت( إ ّن ال%تنظيم ي%قوم ب%إي%قاف
م%%قاه%%ي اإلن%%ترن%%ت ل%%عدة أي%%ام ،وف%%ي ه%%ذه ال%%حال%%ة ،ت%%عتمد الش%%بكة ع%%لى ص%%فحات امل%%دن%%يني م%%ن داخ%%ل امل%%ناط%%ق
املحررة ،علما ً أ ّن جميع مراسلي الشبكة متطوعون يعملون دون أجر.
ّ
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ﺧﺎﺗﻤﺔ
ق ّ %دم%%ت دي%%ر ال%%زور ال%%كثير ال%%كثير م%%ن ال%%تضحيات ،س%%قط ف%%يها امل%%ئات م%%ن الشه%%داء م%%ن أب%%ناء امل%%دي%%نة ،ب%%داي%%ة
ع%%لى ي%%د ن%%ظام األس%%د ،وت%%ال%%يا ً ع%%لى ي%%د ت%%نظيم "داع%%ش" وأش%%باه%%ه م%%ن ال%%تشكيالت ال%%ظالم%%ية ،وه%%دم%%ت أج%%زاء
واس%%عة م%%ن امل%%دي%%نة ع%%لى ي%%د ق%%وات األس%%د ،ال%%ذي ل%%م يبخ%%ل ف%%ي اس%%تخدام ك%ّ %ل أن%%واع األس%%لحة ال%%تي ب%%حوزت%%ه.
وعندما فشل في إخضاع املدينة وأبنائها الثائرين اعتمد استراتيجية الحصار والتجويع.
ورغ%%م ك%ّ %ل م%%حاوالت ال%%تره%%يب وال%%ترغ%%يب ال%%ذي م%%ارس%%ها ق%%طبي اإلره%%اب ف%%ي س%%وري%%ا ،ت%%نظيم "داع%%ش" ون%%ظام
األس%د ،ب%قي أب%ناء امل%حاف%ظة ال%شجعان م%نحازي%ن إل%ى ث%ورة ش%عبهم وإل%ى أح%الم%هم ب%الح%ري%ة واالن%عتاق وب%ناء
س%%وري%%ا لّ %
أي ش%%كل م%%ن أش%%كال اإلم%%الء .ب%%ينما
%كل ال%%سوري%%ني ،وه%%و م%%ا ع%بّر ع%%نه ش%%هودن%%ا ب%%إص%%رار ،راف%%ضني ّ
تمسك شبان املدينة باالستمرار بالعمل والنضال السلمي فهو شيء يثير الدهشة.
ّ
ت%ضج م%دي%نة دي%ر ال%زور وري%فها ب%األح%داث وال%تح ّوالت م%نذ خ%مس س%نوات ،ورغ%م أ ّن امل%دي%نة ك%ان%ت م%ن أول%ى
%صتها ال%%عادل%%ة م%%ن ال%%تغطية اإلع%%الم%%ية
امل%%دن امل%%نتفضة ك%%ما الح%%ظنا ف%%ي س%%ياق ال%%بحث ،إال أنّ%%ها ل%%م ت%%نل حّ %
وااله%تمام ال%بحثي ،وه%و ش%يء غ%ري%ب وال نج%د ل%ه ت%فسيرا ً .وع%لى ال%رغ%م م%ن م%حاول%تنا ف%ي ه%ذه ال%ورق%ة تس%ليط
ال%ضوء ع%لى ج%ملة األح%داث وال%تحوالت ال%تي ط%رأت ع%لى امل%دي%نة وس%كان%ها ،إال أ ّن ال%عمل ي%بقى ق%اص%را ً ع%ن
اإلمل%ام ب%كل ه%ذه ال%تفاص%يل ال%تي ت%زخ%ر ب%ها امل%دي%نة .إال أنّ%نا ن%أم%ل ف%ي أن ت%ثير ورق%تنا ه%ذه اه%تمام ال%باح%ثني
وفضولهم في الكشف عن تفاصيل حكاية مدينة دير الزور في ظل الثورة السورية.
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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
ص99بر دروي 99ش

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 99مد دي 99بو

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.
مش99 9روع م99 9دن ف99 9ي ال99 9ثورة م99 9مول م99 9ن ق99 9بل م99 9نحة اب99 9تكار م99 9ن مؤس99 9سة 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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