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 قسم التحميل السياسيمقدمة 

ن، إال ييين، وأوساط من السياسع السوري من المواضيع الشاغمة لمناشطين الثوريّ وموضوع التنوّ  ،منذ بداية الثورة
ل الكثير من االىتمام في الوسط الثقافي والبحثي. محاوالت بعض المثقفين لتناول الموضوع، في مسعى أنو لم ين

ن  ؛سبابيموالتقريع من مثقفين آخرين تعددت أت الكثير من الموم لتصويب التعاطي الميداني والسياسي معو، تمقّ  وا 
، ةٍ ممحّ  أسئمةٍ جابة عن منيا: تعطيل قدرة الثورة عمى اإل ألسبابلخطاب النظام وسياستو  اً حارس كان بعضيم بدا

ما حصل، حيث أودى الفشل في وضع  معالجتيا إلى تعقيد الوضع السوري برمتو. وىذا فعبلً الفشل في  يؤدي
إلى ، لو، وتحديد ما يمزم لمتعامل معو شبكة أمانلمتنوع السوري، وسبل عمل النظام إلى تحويمو إلى  عمميّ  رٍ تصوّ 
طرة روايتين، واحدة لمنظام الذي رفع لواء حماية األقميات، دون كثير رفض ممن رفض الحديث عن موضوع سي

لتذكي من خبلليا  ،وعميو لئلسبلم الطوائف، ورواية القوى المتطرفة التي قدمت ىذا الموضوع عمى أنو حربٌ 
 . عوامل التفرقة بين السوريين

المتاح  مطة االستبداد في مواجية الثورة"ستراتيجية سكتاب "إمنذ لديمقراطية، نعمل في مركز دراسات الجميورية ا
أخرى  . وتأتي ىذه الورقة كخطوةٍ كّميا تناول ىذا الموضوع الحساس من أوجيو عمى عمى موقع المركز، لكترونياً إ

 وتصويبات كثيرة. إلسياماتين البينية، في مسيرة طويمة بحاجة في دراسة عبلقة السوريّ 

26-12-2014 
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 مقدمة

السويداء محافظٌة سورّية تقع جنوب سوريا، يحّدىا من الشمال حوضة دمشق، ومن الجنوب األردن، ومن الشرق 
كم مربع، عدد سكانيا المتواجدين فييا  5550البادية السورية والصفا، ومن الغرب سيل حوران. تبمغ مساحتيا 

ساسيٍّ عمى الزراعة والداخل إلييا من أموال المغتربين، وتُعتبر من ألَف نسمة. يعتمد سكانيا بشكل أ 350نحو 
 المحافظات الفقيرة في سوريا، وىذا ما جعل معظم شبابيا يمتجئون لمسفر أو لمتطوع في الجيش وأجيزة األمن.

د كم مربع، ولكن عدد سكانيا أكثر بكثير من عد 4000أما درعا فيي أصغر منيا مساحة؛ حيث تبمغ مساحتيا 
، ويعود ذلك إلى أن اغتراب الشباب في درعا أقل منو في وأربعمئة نسمة مميونب حيث ُيقدَّر سكان السويداء

 السويداء، وبسبب انتشار النمط القبمي والعشائري في درعا والذي يحبذ زيادة النسل.

 ة( وىما خّطان:تتصل أراضي السويداء بدرعا عبر ما بات متعارفًا عميو في السويداء )بالقرى الحدودي

سميع( وىذه القرى تتصل بشكل مباشر مع منطقة المجاة  -الدور -تعارة -دويرة -الخط الغربي )حّران - أ
 وقرى بصر الحرير وناحتة.

 ذيبين( وىو خطٌّ متوتٌر جدًا. -بكا -برد -المجيمر -عرى -الخط الجنوبي )كناكر  - ب

 لمحة تاريخية عن عالقة المحافظتين 

و، بل ألن ىذا التاريخ بالتاريخ بحدِّ ذاتو، أو تذكير  استعراض ىولعودة إلى التاريخ ليس الغرض ىنا من ا
مازال ُيبنى عميو مواقف راىنة إلى اآلن، حيث يعتبر بعُض الدروز في محافظة السويداء أن أىالي درعا 

سي، وأن االحتبلل ولم يساندوىم في التصدي لبلحتبلل الفرن 1925خذلوىم إّبان الثورة السورية الكبرى عام 
الفرنسي كان يقصف السويداء من أراضي درعا والسّيما بصرى الشام، كما يعتبرون أيضًا أن معظم ىجمات 

 البدو التي تعرض ليا الجبل كانت تأتييم من الخاصرة الغربية؛ أي درعا.

ًا، وأىل درعا ظير لدى أىالي السويداء شعوٌر بالخذالن نتيجة عدم وقوف السوريين عموم 2000وفي عام 
ضحية وعشرات  22بشكٍل خاص معيم بانتفاضتيم، حيث ارتكبت قوات األمن السوري مجزرًة راح ضحيتيا 

 الجرحى عمى إثر أحداث البدو.

مع العمم أن ىناك صفحاٍت مشرقًة في تاريخ العبلقة بين المحافظتين، ومنيا الحادثة الشييرة التي وقعت مع 
؛ حيث حاول الفرنسيون إقناع الحوارنة بأن ثورة 1925أحد زعماء حوران عام  الشيخ إسماعيل باشا الرفاعي

جبل العرب إذا نجحت ستكون تيديدًا ألىالي حوران، وطمبوا منيم مؤازرة الجيش الفرنسي لمقضاء عمى الثورة 
ثبلثة ميمة  إسماعيل الرفاعيالشيخ  "أندريا"في جبل العرب، وبعد أن فشموا في مساعييم أعطى الجنرال 

أيام ليسير الحوارنة أمام القوات الفرنسية باتجاه جبل العرب، وفي حال الرفض سيكون مصيره اإلعدام، 
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وخبلل ىذه الميمة تييأ الشيخ إسماعيل وأسرتو ولجؤوا إلى األردن يرافقيم خمسون فارسًا من أبطال حوران 
 ييم فرنسا باإلعدام غيابيًا.وبقيوا مدة سنتين رافضين محاربة أخوتيم في جبل العرب وحكمت عم

ومن الجدير بالذكر أن أىالي حوران كانوا يؤازرون جبل العرب في ثورتو؛ حيث أفسحوا المجال لمثورة 
 بالدخول إلى قرى حوران.

لكن رغم ىذه الصفحات المشرقة في تاريخ العبلقة بين المحافظتين إال أن الحساسيات مازالت قائمة وىذا ما 
 األسد وعّمقو.  استفاد منو نظام

 عالقة المحافظتين قبل الثورة السورية 
نشأت بين المحافظتين عبلقاٌت اقتصاديٌة قوية، وذلك لقربيما من بعضيما، حيث شكمت درعا مصدرًا ميّمًا 
لميد العاممة بالنسبة لمسويداء بعد أن ىاجر معظم شباب السويداء لمعمل والتعمم خارج القطر، فكانت بحاجة 

عاممة في مجال الزراعة وفقًا لطبيعتيا الزراعية، وأيضًا تحتاج لآلليات الزراعية المتوفرة في درعا  إلى يدٍ 
كالحّصادات والدّراسات وغيرىا من اآلليات. وشكمت السويداء سوقًا لتصريف الخضار التي كانت تنتجيا 

 لمحوم في درعا. درعا، حيث استعاض أىالي السويداء عن سوق دمشق لتواجد الخضار والفواكو وا

 ن لمنزول إلى دمشق؛ فدرعا تمّدىمفي السنوات األخيرة قبل الثورة أصبح أىالي السويداء غير مضطري
بمنتوجاتيا الزراعية والحيوانية، وبالمقابل تجار درعا يأخذون المواشي والتفاح والحبوب من السويداء، 

 ة.واقتصرت العبلقة بين المحافظتين عمى العبلقات االقتصادي

 عالقة الجارتين إبان الثورة السورية 
عندما انطمقت شرارُة الثورة في درعا، وواجييا النظام بشتى أنواع القمع، ما كان من الجارة المصيقة فييا إال 

لنصرة درعا  (1)اعتصامأن أبدت أول ردود فعل عمى مستوى الوطن السوري، حيث سجل المحامون أول 
أدانوا فيو قمع النظام ووحشيتو وطالبوا   24/3/2011في تاريخ  (2)بياناً ا تمو كانوا قد و  27/3/2011بتاريخ 

وأشعموا الشموع احتجاجًا  31/3/2011إلى  27/3بمحاكمة المجرمين. كما اعتصم شباب السويداء من 
من الناشطين اعتصامًا في ساحة  ذ مجموعةٌ عمى القتل والعنف الذي استخدمو النظام في درعا، وبعدىا نفّ 

نصرة ألىالي درعا، وما انفّك شباب السويداء يصدحون باسم درعا في كل  1/4/2011صمخد بتاريخ مدينة 
 مظاىرة.

ومع بداية نزوح األىالي من درعا ىربًا من قتل وتنكيل النظام السوري، أعمن )معارضو السويداء( السويداء 
ين المأوى والحاجات الضرورية ليم، مضافًة ألىالي درعا، وقام الناشطون باستقبال األىالي النازحين وتأم

                                                                 
  www.youtube.com/watch?v=YuY9KfKFTTEاالطالع على تسجيل االعتصام على الرابط:  (1)
  (0الملحق، الوثيقة ) (2)

http://www.youtube.com/watch?v=YuY9KfKFTTE
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وبعدىا قام بعض ناشطي السويداء بتوصيل الطعام والدواء لؤلىالي المحاصرين في محافظة درعا وتحديدًا 
يقبل  ليؤكدوا عمى وحدة الشعب السوري وأنو ال ،لغارية وغيرىا من القرى المنكوبةالحراك وبصرى الشام وا

ىذا نبذ الطائفية ة النظام في تحييد السويداء معمنين في نشاطيم القسمة والتفرقة، ولضرب إستراتيجي
 عمى اختبلف انتماءاتيم الطائفية أو العرقية. كل السوريينلوالمناطقية وأن الثورة السورية ثورة 

نازٍح، وبقيت العبلقة مستقرة إلى أن بدأ  7000وقد بمغ عدُد النازحين من محافظة درعا إلى السويداء نحو 
الذي قام فيو بشتم الدروز واالستيزاء من  الخميميببثِّ الفتن واإلشاعات، ومنيا الفيديو الشيير لمشيخ  النظام

 هوتبين أن ىذا التسجيل كان من ورائو المخابرات السورية فبدأت تسوء العبلقة وساىم في توتر ىذ ،تاريخيم
 العبلقة عدة عوامل.

 نعوامل ساهمت في توتر العالقة بين المحافظتي

: اتّبع النظام السوري ومنذ المحظة األولى النطبلق الثورة إستراتيجية التفتيت والتذرير عامل سياسي  -1
لمبنى المجتمعية عمى أساٍس طائفيٍّ ومناطقّي، كما طرح مفيوم حماية األقميات، وىذا المفيوم يحمل ما 

لدينية عمى أنيا متطرفة ودموية، ر األكثرية اظيِ فيُ  ،يحمل من عداء وتناحر بين أبناء المجتمع السوري
ويظير األقميات عمى أنيم قاصرون وفي حاجة لمحماية، وىذا ما داعب شعوَر األقميات بالنقص باتجاه 
ستراتيجيتو ضاربة مفيوم المواطنة والشعب  األكثرية وجعميا تنجرف بأغمبيتيا إلى مخطط النظام وا 

السوري من حالة التوتر التي ولدىا في مجتمع ىذا ما استفاد منو النظام  وحقيقةً عرض الحائط. 
السويداء عبر دعايتو األمنية، كما استفاد من الخوف المسبق لدى األقميات من األكثرية السنية 
وشعورىم بالنقص. ونجح النظام في تفعيل الشعور الغريزي والقطيعي لدى أبناء المحافظة بضرورة 

ية أخرى فشمت المعارضة في السويداء بتشكيل إستراتيجية التكّتل لردع الخطر السّني المحدق. ومن ج
وخطٍّ واضح يفّند إستراتيجية النظام ويضربيا في العمق، فالمعارضة أصبًل في السويداء نخبوية ولم 

آلن حاضنة شعبية كبيرة. كل ىذا أدى إلى فتور ا حتى ليس لياو  ،تكن مندمجة في المجتمع أساساً 
وتوتر العبلقة بين السويداء ودرعا بما أنيا المحافظة الثائرة األكثر  ،كل عامعبلقة السويداء بالثورة بش

 قربًا.
: لقد ذكرُت سابقًا توتر العبلقة تاريخيًا بين المحافظتين، وتتمخص في نقطتين عامل تاريخي  -2

 أساسيتين: 
لثورة السورية الكبرى أواًل: اعتقاد معظم أىالي السويداء أنو تمَّ خذالنيم من قبل جيرانيم في درعا في ا

 ، وأن مدينة السويداء وقراىا ُقصفت من قرى درعا.1925 عام
ثانيًا: ىجمات البدو التي كان يعاني منيا الجبل قديمًا، وكانت درعا بوابة السويداء الغربية األكثر  

 احتضانًا وتصديرًا لمبدو وغزواتيم وىذا االنطباع السائد لدى أبناء السويداء.
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في المقدمة أن السويداء من أفقر المحافظات السورية لوال األموال التي تدخل إلييا  : ذكرتُ اديعامل اقتص  -3
من دول االغتراب، حيث يتوزع شباب السويداء في كلِّ بقاع المعمورة والسّيما فنزويبل والخميج، وىؤالء 

بط األقميات بعجمة النظام الشباب خرجوا نتيجة التيميش المقصود من قبل النظام لمسويداء وفق خطتو في ر 
مصيره االغتراب والسفر من ال يرتبط عضويًا بيذا النظام وجعل األمن والعسكر عماده من األقميات، فكلُّ 

لكي يؤمن لقمة القوت لو وألسرتو، ونجحت ىذه الخطة في قرى الساحل السوري حيث يتوزع العمويون، وفي 
 كثر مما نجحت في السويداء. السممية ومناطق توزع الطائفة اإلسماعيمية أ

استطاع النظام أن يجّند شبابًا من محافظة السويداء في صفوفو، وىم شباٌب في غالبيتو ميّمٌش وعاطل عن 
العمل وينتمون في غالبيتيم إلى الطبقة الفقيرة والمسحوقة، حيث تمَّ تجنيدىم من قبل النظام مقابل مبالغ 

ير مؤمنين بما يقومون بو، إال أنيم يستطيعون من خبلل تواجدىم مع زىيدة، وىم بمنزلة المرتزقة ألنيم غ
الجيش وقوات األمن السوري تحسين ظروف معيشتيم، وذلك عن طريق الغنائم الكثيرة التي يغنمونيا أثناء 

وىذا ما زاد في  ،مياجمتيم ودخوليم إلى المناطق الساخنة والسيما درعا وقراىا بحكم قربيا من السويداء
  العبلقة بينيا وبين السويداء. توتر

 
: ينتمي غالبية سكان جبل العرب إلى مذىب التوحيد، وىم جماعٌة دينية يمكن وصفيا عامل ديني  -4

ولدييا مظموميتيا التاريخية عمى أساس أنيا  ،بالمحاِفظة والمنغمقة، تخاف االختبلط بغيرىا من األديان
لذلك سيطر عمى معظم أبناء السويداء الخوف من  .يالوعرة خوفًا من بطش األكثرية لسكنت الجبال ا

تمّدد الجماعات السمفية والمتطرفة في درعا كجبية النصرة وغيرىا من الجماعات اإلسبلمية المتشددة، 
 وأخذوا يفاضمون بين التطرف واالستبداد، وجنحوا باتجاه النظام عمى مبدأ أخف الشرَّين.

تهدف إلى طمأنة ا وقيادتها العسكرية قبل أهالي درعا وعشائره ومع العمم أنه صدرت بيانات عديدة من
عن والبيان الصادر  ،(4)والبيان الصادر عن عشائر المجاة ،(3)قبيمة النعيم مجمسبيان ا والسيّم ،الدروز

وكان مفادها التحذير من  .1103تشرين الثاني عام  05في تاريخ  (5)الجيش الحر الجبهة الجنوبية
واإلشارة إلى تاريخ بني معروف  ،والتأكيد عمى حسن الجوار ،لنظام وأعوانهالفتنة التي يسعى لها ا

   مقولة سوريا لكل أبنائها. وبثّ  ،المشرف والوطني

 فوضى السالح في السويداء وأثرها عمى درعا

 استغل النظام السوري نقطتين أساسيتين في محافظة السويداء؛ النقطة األولى: خوف أىالي السويداء الدروز من
 ي لممحافظة وبطالة معظم شبابيا.األكثرية السنية، النقطة الثانية: المستوى االقتصادي المتدنّ 

                                                                 
   www.alwatanvoice.com/arabic/news/2014/08/19/580052.html :االطالع على البيان (3)
  www.facebook.com/ananas4957/posts/426684457473329اإلطالع على البيان:  (4)
 (.2الملحق، الوثيقة ) (5)

http://www.alwatanvoice.com/arabic/news/2014/08/19/580052.html
http://www.facebook.com/ananas4957/posts/426684457473329
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نشر دعايات مفادىا أن أىالي درعا سوف  حيث قام النظام باستدراج المحافظة شيئًا فشيئًا إلى التسميح، بدايةً 
قائمة إلى اآلن، وبعد أن حصل عمى ما رّتب ممفات االختطاف وىي مازالت  مَّ يستيدفون أمن السويداء، ومن ثَ 

ووزع السبلح في القرى والمدينة بداية لمحماية  ،وحاٍم ألىالي المحافظة أراده من إخافة األىالي طرح نفسو كمنقذٍ 
لكنيم فقط مجرد  ،الشخصية، وأظير أن ال نية لديو باستخدام أبناء المحافظة وسبلحيم خارج حدود السويداء

حماية أحيائيم وقراىم من اليجمات المزعومة من قبل أىالي درعا، وكانت ىذه المجان ميمتيم  لجان شعبية
جيش الدفاع الشعبية تطوعية وال تأخذ أية رواتب أو مخصصات من السمطة، إلى أن صدرت األوامر بتشكيل 

يطمب وبدأ  ،ومجدولة لدى النظام وقام بصرف رواتب ليم ومخصصات مةً فأصبحت ىذه المجان منظّ  الوطني
قتالية إلى درعا وغيرىا من المحافظات السورية. ىنا نجح النظام باستدراج الشباب  اتٍ ميمّ في منيم الخروج 

ىم إلى الصدام المباشر مع أىالي درعا، ومن رفض منيم الخروج في الميمات نزع منو سبلحو وأبعد عنو وجرّ 
حسب الميمات الموكمة ألفا   41و ألفا   04ما بين  جيش الدفاع الوطني في السويداءعطاياه. وتتراوح رواتب 

شين والعاطمين عن العمل في السويداء بالتزامن مع سريان ليم. وبيذا يكون النظام قد نشر السبلح بين الميمَّ 
نظريتو القائمة عمى مبدأ حماية األقميات وما يحممو ىذا المبدأ من تخويف لؤلقميات وتكريس لضعفيم وتبعيتيم 

الجيش التابعة لمنظام في السويداء؛ حيث تجاوز عدد  الميميشيات المسمحة. وشيئًا فشيئًا بدأت تكبر وقصورىم
إال أنو اتُِّيم بالفساد وسرقة  جمال غانم العقيد المتقاعد ، كان مسؤواًل عنيا في البدايةمقاتل عشرة آالفالوطني 

وينسق مع مجموعة  جيش الدفاع الوطنييضم . و مروان القاسمفاستمم بعده العقيد  الدفاع الوطنيمخصصات 
 وأىميا:  الميميشياتمن 

. وىذا الحزب لو منّفٌذ لمحزب القومي السوري االجتماعي، وىي تابعة ميميشيا الحزب القومي السوري  -1
، وتعد ىذه الميميشيا من أخطر الميميشيات التي تيدد أىالي سمير الممحمعامٌّ في السويداء وىو 

 حوران.
في لبنان بشكل مباشر، وىذه الميميشيا يتم تمييزىا بالمباس  لحزب اهلل، وىي تابعة ا حزب اهللميميشي  -2

والرواتب وتقوم بإرسال بعض عناصرىا إلى إيران ليتمقوا ىناك دورات تدريبية تتراوح مدتيا بين الشير 
 وثبلثة األشير، ومن ثَمَّ يعودون كمدرِّبين إلى السويداء. 

مسؤول عنيا رئيس المجنة األمنية في السويداء  ،لحزب البعث العربي االشتراكيعة ، تابكتائب البعث  -3
أعدادىا  والمسؤول العسكري ىو العقيد نّواف أبو حمرة، وخّرجت حتى اآلن ستَّ دوراٍت، ،ودشبمي جنّ 

تيا ، ورواتبيا أفضل من باقي الميميشيات، ومعظم عمميامقاتلٍ  2600حيث بمغ تعداد مقاتمييا  بتزايدٍ 
 تكون خارج السويداء والسيما في درعا. 

 درزيٌّ  نائبٌ  ، وىووئام وهابالذي يتزعمو  لحزب التوحيد العربي، وىي تابعة ميميشيا حزب التوحيد  -4
سابق في البرلمان المبناني، ال يتمتع بشعبيٍة كبيرة بين دروز لبنان، فتح مكاتب لحزبو في السويداء 

أ بتوزيع األسمحة عمى الشباب وبعض المشايخ، وتقوم ىذه الميميشيا بالتنسيق مع النظام السوري وبد
 بالتنسيق مع جيش الدفاع الوطني. 
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وىو رجل األعمال السوري المعروف قريب  رامي مخموف، وىي جمعيٌة أسسيا مقاتمو جمعية البستان  -5
ساعد األسر وواجيتو االقتصادية، وىي مرخصٌة كجمعية خيرية كانت ت بشار األسدالرئيس السوري 

وعش الورور وبعض األسر من باقي أطياف  86العموية في القرى وبعض أحياء دمشق كالمزة 
المجتمع السوري كدعاية ليذه الجمعية، ولكن في ظل الثورة دخمت ىذه الجمعية اإلرىابية الكثير من 

عن ىذه الجمعية  د الشباب وتوزع األسمحة وتشتري الوالءات. والمسؤولالمناطق السورية، وبدأت تجنّ 
، حيث يقومون بتطويع يعرب وابنه "هند زهر الدين" عصام زهر الدين ميدالعزوجة ىي في السويداء 

الشباب ومنحيم رواتب مقابل التزاميم بالميمات التي يوكمونيا ليم. ىذه المجموعات كميا تنسق مع 
المباشرين، ومعظم ىذه الميميشيات جيش الدفاع الوطني، إال أنيا تأخذ أوامرىا ورواتبيا من مسؤولييا 

. وىذه ميميشيا جمعية البستانو وكتائب البعث ميميشيا القومي السوريعاممة في درعا والسّيما 
أما في السويداء  ،المجموعات تعطى الصبلحية الكاممة بالقتل والسرقة ودىم المنازل. كل ىذا في درعا

. السياسي األمنواألمن العسكري منية والسّيما فرعا تترك ميمة مبلحقة الناشطين واعتقاليم لمقوى األ
فوضى السبلح ىذه وانتشاره وتنظيمو فيما بعد، أثرت عمى عبلقة السويداء بدرعا، حيث اعتبر أىالي 

أن من واجب وجياء المحافظة ومشايخيا ردع ىؤالء الشباب ومنعيم من محاربة أىالي  وقياداتيا درعا
، كما بّينوا نتيجة ىذه األعمال وأثرىا لقائمة عمى السمب والنيب والقتلشيات ادرعا، واالنخراط بيذه الممي

السّيما في بيان عمى حسن الجوار بين المحافظتين، كما ارتفعت وتيرة الخطاب في بعض األحيان و 
 .(6)ريألوية العم

اء ليس وبعد اجتماع شيحان اعتبروا أن من ُيقتل خارج حدود السويد مشايخ السويداءأن  العمم مع
 بشييد، وأدانوا كل من يقاتل خارج حدود السويداء. ورغم ىذا بقيت العبلقة متوترة بين المحافظتين.

 

 ثوار السويداء في درعا

انشق مجموعٌة غير قميمة من أبناء محافظة السويداء عن جيش النظام وقوى األمن، منيم من التزم بيتو ومنيم 
خر قرر المشاركة في الثورة المسمحة، ولكن واجيت ىؤالء المنشقين من التجأ إلى خارج سوريا، وبعضيم اآل

 البقاء في محافظتيم وذلك لسببين رئيسين: عمى مشكمة عدم قدرتيم

 الدروز والجيش الحر بشكل عام.  عدم وجود حاضنة شعبية في محافظة السويداء لممنشقين  -1
، وذلك خشية االقتتال بين أبناء العسكريعدم رغبة المعارضة في السويداء إقحام السويداء في العمل   -2

؛ ورؤيتيم ىذه ترتكز عمى أن السويداء قد تؤدي دورًا في الثورة يكون وفقًا المحافظة وخرق السمم األىمي
باتجاه استقبال النازحين وتأمين لظروفيا أىم من العمل العسكري. ولذلك اتجيت جيود معارضة السويداء 

                                                                 
 http://goo.gl/Mxkl9O  لإلطالع على البيان: (6)
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مكانات المتاحة، وحرصت عمى إبقاء السويداء منطقة آمنة وبعيدة عن العمل مبلٍذ آمن ليم ودعميم وفق اإل
 العسكري مع موافقتيم عمى العمميات العسكرية النوعية شريطة أال يكون انطبلقيا من السويداء.

 عندىا وجد ىؤالء المنشقون أن ال سبيل ليم إال االلتجاء إلى درعا ميد الثورة وجارة السويداء واالنخراط في
صفوف الجيش الحر ىناك، ومن ثَم يدخمون إلى السويداء مع إخوانيم السوريين كمحررين ليا من نظام 
األسد. وكان أول المنشقين الدروز الميندس المبلزم خمدون زين الدين الذي أسس كتيبة سمطان األطرش في 

كتيبة م وانضماميم إلى وبعدىا توالت انشقاقات أبناء الدروز تباعًا عن جيش النظا 7/12/2011تاريخ 
. ومن الجدير بالذكر أنو تمَّ احتضان ثوار السويداء في درعا وعومموا معاممة جيدة جدًا، سمطان األطرش

: إن حاضنتيم في أمير الجبروتم دعميم من قبل أىالي درعا، يقول أحد مقاتمي كتيبة سمطان األطرش وىو 
أبناء درعا، ويضيف: إننا نعيش في درعا وكأننا بين أىمنا  عن شعبية الكتائب من درعا قوية جدًا وال تقلُّ 

 وتربطنا عبلقة وثيقة باألىالي.

وكتيبة شهداء  كتيبة سمطان األطرش، وتضم تجمع كتائب السهل والجبل خمدون زين الدينفيما بعد شكل 
ن أىميا ضرب ، وقامت بمجموعة من العمميات في محافظتي درعا والسويداء؛ مكتيبة أسود السنةو الحراك

كتيبة الدفاع الجوي في السويداء، وضرب حاجزي المجيمر وتعارة ونقطة مرور حزم، ومعركة جسر حوران 
 في درعا.

وعممية  2013كانون الثاني  13في ضرب نقطة الرادار وكانت أىم العمميات التي قام فييا ىذا التجمع، 
خمدون زين مجموعة من المقاتمين عمى رأسيم ، حيث تسمل بمعركة ظهر الجبلوما ُعِرف  دخول السويداء

إلى السويداء بعد التنسيق مع مجموعة من الناشطين داخل المحافظة، وبمغ عدد المقاتمين العشرات،  الدين
ورافق دخوليم إلى السويداء ظروٌف مناخية  ،من البيوت الميجورة في منطقة ظير الجبل استوطنوا ثبلثةً 

ة لعواصَف ثمجيٍة شديدة، حيث اضطروا لممشي عشرات الكيمو مترات فوق سيئة لمغاية، وتعرضت المنطق
الثموج, وكان مخطط الحممة التمركز في منطقة ظير الجبل وىي منطقة عالية جدًا وذات طبيعة جغرافية 
صعبة، وتنفيذ عمميات نوعية داخل محافظة السويداء تمييدًا لتحريرىا بمساعدة الثوار داخل المدينة، ولكن 

 ثبلثة أسباب:إلى ذلك حممة قد فشمت ويعود ال

 : انفضاح أمر الحممة التي كانت تعّول عمى السرية التامة.أولها 

 : الظروف المناخية الصعبة.وثانيها 

: التنسيق الضعيف مع ناشطي المحافظة وعدم توفر الشروط الموضوعية لنجاح الحممة، وأىميا وثالثها 
 تقبال عمل عسكري كيذا.عدم وجود الحاضنة المييَّأة الس
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استمرت المعركة ثبلثة أيام ُقتل وجرح خبلليا العشرات من قوات النظام، واستشيد خمدون زين الدين وقد 
المجمس العسكري وخمسة عشر مقاتبًل من رفاقو، ومن ثمة انسحب المقاتمون وعادوا إلى درعا. بعدىا تشكل 

عن قوات النظام  منشقٌّ  وىو ضابطٌ  يد مروان الحمدالعقوقائده   15/12/2012في تاريخ  في السويداء
وشارك في العديد من العمميات العسكرية في درعا، وكان أىم ىذه العمميات المشاركة في معركة جسر 
حوران لتحرير خربة غزالة. وقد عانى المجمس العسكري من قمة الدعم والتدخل الدولي فيو مما أدى بالعقيد 

وورد في بيان استقالة العقيد مروان الحمد  23/11/2013استقالتو في تاريخ مروان الحمد إلى إعبلن 
لم يتمقَّ أي  (أي تاريخ االستقالة)المجمس العسكري الثوري في محافظة السويداء منذ تشكيمو حتى اليوم "

كما ورد في البيان السبب  "قطعة سبلح أو رصاصة واحدة من قبل أركان الجيش الحر أو جية أخرى
لقد كان ومازال السبب األساسي النسحابي ىو الحصار المفروض عمى تسميح الثوار "اسي لبلستقالة األس

والمقاتمين التابعين لممجمس العسكري لمحافظة السويداء إقميميًا وداخميًا وتوافق ىذا عن قصد أو غير قصد 
سالم  ديد لمسويداء بقيادةل مجمس عسكري جيتشكتم  وبعدىا". مع جيود النظام الحثيثة لتحييد المحافظة

كتيبة سمطان من قيادة األركان، وىذا المجمس صوري ال ركيزة لو في أرض الواقع. بعدىا خرجت  السعد
أطمقت  يذال فضل زين الدينلبعض عناصرىا وقائدىا  جبهة النصرةمن درعا عمى إثر اختطاف  األطرش

 وجود ثوار السويداء في درعا. سراحو وأبقت عمى اثنين من المخطوفين لدييا وىكذا انتيى

 ممف االختطاف

حدثت بعُض حاالت االختطاف المتبادل، كرّدة فعل من قبل الطرفين أي أىالي درعا والسويداء، الطرف 
األول كان ىدفو من الخطف االنتقام من بعض المسمحين الدروز الذين يدخمون إلى درعا مع جيش النظام، 

 م لمشباب الدروز الذين تمَّ اختطافيم في درعا.والطرف الثاني كان ىدفو االنتقا

وبقي الخطف عبارًة عن حوادَث صغيرٍة كان الوجياء والعقبلء من الطرفين قادرين عمى حّميا وتطويقيا،  
إلى أن أصبحت عمبًل منظمًا من قبل السمطة لزجِّ المحافظتين في صراع دموي تكون ىي المستفيد األكبر 

 أىداف ثبلثة: منو، وليا من وراء ذلك 

تشنيا األكثرية السنية عمى األقميات، ومن ثمة إخراج السويداء خارج  تصوير الثورة عمى أنها حرٌب طائفية  -1
 نطاق الثورة كميًا وتشويو صورة الثورة. 

حامية جدًا والفتنة  ي تؤرق النظام، وىي جبيٌة قتالية؛ حيث تُعتبر درعا من الجبيات التعسكرية هدافأ  -2
ين السويداء تُخرج النظام من ىذه األزمة، أي مواجية الثورة في درعا، ويزجُّ بالسويداء كرأس حربة بينيا وب

 فيمتيي الثوار عنو بحربيم مع جيرانيم الدروز. 
دفع من قبل أىالي المخطوفين كفدية إلطبلق سراح أبنائيم، وقد بمغت المبالغ الطائمة التي تُ ، ماليةأهداف   -3

مميون ليرة سورية وىذه األموال تعود بشكل مباشر  500أىالي السويداء وحدىم نحو  األموال التي دفعيا
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لممسؤولين الفاسدين في السويداء، فيم شبكة تعمل بشكل مافيوي وليا أذرع في كل مكان سواء في السويداء 
 أم في درعا بين الدروز أو البدو أو السنة.

طاف في السويداء تمت في أماكن سيطرة النظام، وسكان % من حاالت االخت80ومن الجدير بالذكر أن نحو 
ىذه المناطق من الموالين لنظام األسد، فكل المؤشرات تدل عمى أن النظام مشرٌف عبر أجيزتو األمنية في 
السويداء عمى ممف االختطاف. وذلك ألنو صاحب المصمحة والمستفيد األكبر من ذلك، وألن ىذه الحاالت 

 و.وقعت في مناطق سيطرت

ع الناشطين في كل مكان، حتى إنو األمنية عمى السويداء، فيو يتتبّ  م قبضتوحكِ ومن المعموم أيضًا أن النظام يُ 
يتابع ما يكتبونو عمى صفحات التواصل االجتماعي. وكان يعمم بالمظاىرات قبل حدوثيا رغم السرية التامة من 

 يات الخطف؟ قبل الناشطين، فيل من الصعب عميو أن يتتّبع ويمنع عمم

في السويداء سيِّئ الصيت، عّراَب الفتنة بين السويداء ودرعا،  رئيس فرع األمن العسكري وفيق ناصرويعدُّ 
وتحيط بو شبكة من المخبرين والمصوص وقطاع الطرق من كبل المحافظتين، ويعتمد عمى مجموعة من البدو 

وىو مساعد أول في األمن العسكري وعمى صمة  بمعاسجامل الاعتمادًا كبيرًا في ىذا الممف وىي مجموعة الشيخ 
، وىو من بدو قرية المزرعة في السويداء وعمى اتصال مع قرى البدو المتاخمة لحدود درعا. بوفيق ناصروثيقة 

وكانت ىذه الشبكة قبل الثورة تعمل في تيريب الحشيش والمخدرات والسبلح، وفي ظل الثورة انضم قسٌم منيم إلى 
وبقي عمى والء مع مصالحو التي يحققيا األمن العسكري في السويداء.                                                 الجيش الحر

منيم  بعضًا منيم، وكانت لو أياٍد بيضاء في ىذا الممف، وبقي قسمٌ لواء العمري قائد  قيس القطاعنةوقد كشف 
العمبلء الموجودين في الجيش الحر ليندسة عمميات  ق معفي السويداء يتعاون مع األمن العسكري وينسّ 

 االختطاف؛ فيؤالء ال ييميم إال الربح وتسييل أمورىم الخارجة عمى القانون. 

طوفين الذين كما أن معظم حاالت الخطف التي تّمت بين المحافظتين كان فييا دائمًا حمقة ناقصة، وكل المخ
 جمعون عمى نقطتين أساسيتين؛ أن االختطاف لعبةٌ داء كانوا يُ لمعارضة في السويا إلى قابمتيم وىم ينتمون

مخابراتية بامتياز، وأن التعذيب وطريقة المعاممة التي تمقوىا أثناء االختطاف كانت شبيية، إذا لم نقل المعاممة 
 نفسيا، بالمعاممة التي تمقوىا سابقًا في ظروف االعتقال لدى الفروع األمنية التابعة لمنظام.

الدالئل والقرائن تشير إلى أن نظام األسد ىو الساعي باتجاه الفتنة بين السويداء ودرعا، ويرى بممف  إن كل
 االختطاف بابًا يفتحو عمى الفتنة كمما شعر باستقرار العبلقة بين المحافظتين.

 الخاتمة

و، لذلك سعى وسيسعى درعا والسويداء بوابة دمشق الجنوبية، ويدرك نظام األسد خطورة ىذه البوابة عمى بقائ
جيتو في التفتيت والتذرير وتعزيز حرب تيجاىدًا إلثارة الفتنة بين المحافظتين وتفتيت النسيج المجتمعي وفق إسترا
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الجميع ضد الجميع. وربما نشيد في المستقبل أيضًا محاوالت جديدة بصيغ جديدة من قبل النظام تجاه 
ثورة عمى الدعايات األمنية وبثّيا في المجتمع، ثم انتقل إلى إقحام أبناء المحافظتين، فقد اشتغل النظام في بداية ال

الدروز في مقدمة حمبلتو عمى درعا ليؤجج الروح االنتقامية والفتنة، وعندما فشل في مسعاه انتقل إلى أسموب 
 الخطف والخطف المتبادل. 

بالمستوى المطموب.  ،مى التمثيل السياسيالتي قبضت ع ،بالمقابل لم يكن تعامل المعارضة السياسية في الخارج
لى فكر وسموك وطني ديمقراطي، يعمي من شأن يحتاج إ التعامل مع تنوع الشعب السوري فقد كان، ومازال،

، بما فييا التمثيل عمى الصعيد الوطني، عمى أسس المشتركات، ويضمن المساواة في الحقوق والواجبات
كان المشيد المعارض العام يحوي  واذ. لت وجود سوريين لنوع من الزينةحوّ ديمقراطية، وبعيد عن الشكميات التي 

 أنيا ليست من األطراف المتحكمة في مجريات الييئات التمثيمية.  إالالكثير من التشكيبلت المطموبة، 

نتج عمى قراءات دقيقة، ت عامة وبرنامج وسموك مبنيٍّ  لى رؤيةٍ تنوعيم إوتحتاج العبلقة بين السوريين عمى 
عمى المشاركة السياسية لمناس أنفسيم عبر صوتيم وتمثيل  تُبنى بتضافر جيود المثقفين والسياسيين، كما

الرغم من الظروف القاىرة التي يفرضيا حكم االستبداد. وىو ما يحتاج لعمل عمى مستويات، عمى يرتضونو. 
 من المقترحات عمى المعارضة :دد يمكن طرح مجموعة وفي ىذا الص، بداعيةٍ إ نقترح التفكير بوسائلَ 

 ،يجب عمى المعارضة إيجاد ىذه الحاضنة ،من عدم وجود حاضنة لممعارضةوفقًا لظرف المحافظة الحالي  -1
وذلك من خبلل خطاب يفند خطاب النظام الذي يعتمد عمى فكرة حماية األقميات واالنتقال من مقولة حماية 

 األقميات إلى مقولة المواطنة والشعب.

روج من ثنائية األكثرية واألقمية لصالح مفيوم الديمقراطية التي ال تعترف عمى ىذه الثنائية إال في الخ -2
 صناديق االقتراع.

ياتو األمنية عمى ابعد أن عمل النظام من خبلل إعبلمو ودع ،بناء الثقة بين مكونات الشعب السوري -3
 تفكيكيا.

 عنى بالسمم األىمي والسيما في درعا والسويداء.تُ  داعمة لمثورة  العمل عمى إيجاد ىيئات اجتماعية -4

 إشعارىم بالمشاركة في صنع مستقبل سوريا. يد شعور الدروز بالتيميش من خبللالعمل عمى تبد -5

االبتعاد عن التمثيل الصوري لممحافظة في الييئات والمنابر السياسية، والعمل بمسؤولية لموصول إلى  -6
 افظة. التمثيل الحقيقي الذي يعبر عن المح

وأخيرًا أقول يجب عمينا أال نضع المشكمة خارجنا بل عمينا االعتراف بيا بكل مسؤولية كخطوة أولى عمى طريق 
 الحل.
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 الممحق

 

 

 خريطة المحافظتين بناء عمى خرائط "غوغل"
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 (2)الوثٌقة 


