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 توطئة

طق والنزوح إلى منا ،ة عمى ترك مكان سكنياالسوريّ  سرالدائرة اآلالف من األ الحربُ  أجبرت
ريف السممية حمص وحمب، و  تيمدينو  مدينة حماه أسرالعديد من ، وىو ما جرى مع اً مانأأكثر 

، اً ألف 50 حونغ عدد النازحين إلى المدينة الشرقي، التي نزحت لمعيش في مدينة السممية. حيث بم
ا حصل في ، كمأيضاً  دينياً و  ،ثقافياً  مختمفةٍ  وفي كثير من الحاالت، انتقل النازحون إلى بيئاتٍ 

من األسئمة  برزت مجموعةٌ حيث ون من مشارب مختمفة مع بعضم، السوري مدينة السممية، واحتكّ 
 ات األفراد وأفكارىم.عمى سموكيّ  حول آثار ىذا االحتكاك والتمازج االجتماعيّ 

 وما يتفرع يا؛يلإ كان السممية والنازحين قسرياً العالقة بين س طرح السؤال حوليُ  ،في ىذا السياق
دت ة التي تولّ وعن الذىنيّ  لممدينة، التاريخيّ /ن االجتماعيّ مكوّ حول طبيعة ال ةٍ فرعيّ  عنو من أسئمةٍ 

 ة ذات طابع وطني  سياسيّ  ةٍ ثقافيّ  من ىذه الطبيعة عبر العقود، والتي سيمت نشوء تياراتٍ 
ارات، مع ن، وما تبقى من ىذه التيوعن تفاعل ىذا المكوّ  -لى ىذا الحد أو ذاكإ – ديمقراطيّ 

لينشغل التفكير  وتالياً  ؛لمثورةنتجت عن قمع سمطة االستبداد  مع حالة النزوح التي وتحديداً  ،الثورة
في العالقة الناتجة عن تالقي الخصوصيات )خصوصية المدينة، مع خصوصية النازحين(، 

األسد دارة سمطة مفتوح، وا   واآلمال واالنكسارات التي عرفيا ىذا التالقي في سياق صراعٍ 
 .بعضيمالسوريين في مواجية وضع ة التي جيدت لالتفكيكيّ 

صعوبة  ، الذي أنتج البحث الذي بين أيديكم،الرغم من أنو لم يغب عن بال فريق العملوعمى 
 أمني   وضعٍ  التي تصل في جوانب منيا إلى االستحالة، في ظلّ و  التي يتصدى ليا، الميمة

مجال توثيق النقص الشديد بن انكشف مسعاىم، ونتيجة إ ،يؤىميم ليكونوا ضحايا في أي لحظة
، عمى اعتبار ةخذ الفريق عمى عاتقو السير في ىذه الميمة الشاقّ أ فقد-المعمومات والتفاصيل 

ممون لباحثين آخرين يتح اً عمى أمل أن تكون معين ،ألرض مجيولة أولي   الستكشافٍ  محاولةٌ  أنيا
قيل فيو قميل؛ وأن يتابع مركز دراسات الجميورية  زال ماما عبء البحث المضني في مجالٍ 

 ه.ما بدأ الديمقراطية، عبر أبحاث متتالية، استكمال
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 ة البحث منهجي  أهداف و 

 عمىرات التي حصمت التغيّ جوانب من في  ةٍ وصفيّ  تيدف ىذه الورقة البحثية إلى تقديم دراسةٍ 
يز عمى الظروف القاىرة التي تمت مع الترك تجاه بعضيم،معرفة السوريين ببعضيم، ومواقفيم 

بيذه الميمة عبر اإلجابة  فريق البحث وقام. ليويتيم الجامعةتعريفيم لمقاربة  الزمةٍ  كمرحمةٍ  بيا،
مدى معرفة ما مثل: "، لموطنين في دول ديمقراطيةبالنسبة إجاباتيا بدييية قد تبدو  أسئمةٍ عن 

ثورة كانوا يعيشون ال حتى تاريخ اندالعن السوريينا نجد في الواقع أن إال أن ،؟"السوريين لبعضيم
 رفة وجماعات مغمقة أشبو بالكانتونات، تفتقد إلى الكثير من المع كرسيمتحت نير نظاٍم 

رافات محل معرفة في غياب ىذه المعرفة حمت األساطير والخنجد أنو و  .المعمومات عن بعضيا
 ،أساسيًا من الثقافة السورية السائدة اً جزء، وباتت ىذه الخرافات االجتماعية السوريين لبعضيم

جزاء منو، عبر ما وفرتو ظروف الصراع من ساىمت الثورة السورية في ترميم أ ربما وىو شرخٌ 
، بين مكونات المجتمع السوريّ  ، وما مكنتو من اختالطٍ القات االجتماعية عمى بعضياانفتاح الع

 فتح باب التغيير االجتماعيّ ين ية، ومحاولة السوريال انفجار الثورة السور لو  ما كان ليا أن تتم  
الصراع إلى حرف المسار، وعودتيم إلى االنكفاء عمى مجريات  تؤدي قبل أن  .والسياسيّ 

نبحث في بعض  ما أنفسيم. لكن التجربة، والمعرفة، حصمت فعالُ، بإيجابييا وسمبياتيا، وىو
 .جوانبو

ة المباشرة، والشيادات، نتيجة استحالة استطالع اعتمد البحث بشكل رئيسي عمى المراقبوقد 
الرأي عبر سبل أخرى بما فييا االستبيانات. وفي ظروف أمنية شديدة الوطأة عمل فريق البحث 

، غاثيين، مثقفين()ناشطين ثوريين، ناشطين إ من الناشطين المدنيين عمى جمع شيادات
ال البحث استكمفريق . كما حاول ن(و )من فئات مختمفة منيم مدرس والنازحين، وسكان السممية

قام الفريق بمراجعة و  ؛الموضوعلمصادر في ا قمةالرغم من المعطيات عبر البحث المكتبي، عمى 
ر ناشطين والمثقفين من أبناء وبنات المدينة، وما توفّ الوتصريحات  ،والصور ،اإلصدارات المرئية

لمشيادات، مع تثبيت  ميل الوصفيّ واعتمد البحث التحعن موضوع البحث. منشورة  من نصوصٍ 
شتت كثرتيا في المتن حتى ال تُ  أخرى يا في اليامش أحياناً يلإ، واإلشارة المراجع في المتن حيناً 

 القارئ  . 
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 الفصل األول

 حكم "ساللة األسد" في ظل   إلى مدينة السمميةالنزوح القسري 

مختمفة عمى مّر العقود،  نزوحٍ  وجاتِ شيدت مدينة السممية الواقعة إلى الشرق من مدينة حماه، م
، أثناء ارتكاب نظام 1892وربما تكون آخر موجة نزوح عمى المدينة تمك التي حدثت في عام 

 األسد األب لمجزرة حماه.

الدائرة الحموية إلى مدينة السممية ىربًا من الحرب  سراألثناء توجيت العشرات من األفي تمك 
، وبقي االنازحين إلى منازلي أسرأت الحرب، عادت الكثير من ىدن أفي شوارع مدينتيم. وبعد 

 يا وتابعت عيشيا.فيأخرى استقرت  أسرٌ في مدينة السممية 

يوجد حيث ، متوسطة في سوريا بالنسبة لمدينةٍ  لالنتباه مثيرٌ  اجتماعي   في مدينة السممية خميطٌ 
ة النازحة إلى المدينة في حمويّ يكنى باسم حي الحموية، حيث تجمعت األسر ال غرب المدينة حي  

ليم؛ بينما عمى صعيد النشاط االقتصادي، فقد أحضر ىؤالء النازحون  ني جامعٌ ىذا الحي، وبُ 
التجارية المختمفة،  بطبيعة الحال، فافتتحوا المحال   معيم مينيم وأمواليم ونشاطيم االقتصاديّ 
كوا العديد من العقارات ألصل، وتممّ في مدينتيم ا وزاولوا مينيم كما كان يجري األمر سابقاً 

ة، واليوم يوجد العشرات من المين والورش وغيرىا معروفة أنيا "لمحمويين" السكنية والتجاريّ 
 .(1)المتواجدين في المدينة

ة، بل تضم المدينة أيضًا جماعات أخرى كانت قد نزحت الحمويّ  سرال يقتصر األمر عمى األ
ة، حارة ففي السممية سنجد باإلضافة إلى "حارة" الحمويّ مختمفة،  إلى المدينة في ظروفٍ 

التي نزحت من بمدة القدموس غرب  سرمن األ عاليةً  نسبةً  "القدامسة"، وىو الحي الذي يضم  
 سوريا في سنوات ماضية.

أصول  سر التي تعود إلى"المشارفة"، في إشارة إلى األالسممية حارة تدعى حارة  كما يوجد شرق
 استقرت تاريخيًا في المنطقة وبنت منازليا واندمجت بالمدينة.بدوية والتي 

                                                                 
1

ٝ أغٍثٗ حشف١ْٛ ِٓ حّاٖ. -  خٍف اٌغشا٠ا اٌحى١ِٛح فٟ اٌّذ٠ٕح، ٠ٛجذ ِٕٚز عٕٛاخ ؽ٠ٍٛح عٛق خاص تاٌحشف ٠ششف ػٍ
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أقل، مجموعات وافدة أخرى، كالشركس، والكرد،  المدينة ولو بنسبٍ  إضافة إلى ما تقدم تضم  
دينة السممية، فيم من بينما الجماعة األكبر التي تقطن م عمويين، وغيرىم من الجماعات.الو 

قد نزحت تاريخيًا من قرى  أسرىمعيد ىؤالء، كان الكثير من ص ة، وحتى عمىسماعيميّ الطائفة اإل
، وتحديدًا من محافظة طرطوس، إن كان ىربًا من الحروب أو ىربًا من وبمدات الساحل السوريّ 

 الفقر.

ا تقدم: وفقًا لم ة ومتميزة، فيي تضم  ة غنيّ سكانيّ  ل مدينة السممية تنويعةً الحاالت، تشكّ  وفي كلّ 
، العالميّ  امركزى -معنوياً –تعتبر مدينة السممية التي  ،سماعيميةلطائفة اإللى اإغالبية تنتمي 

ة، من السكان األصميين لمدينة السمميّ )ة ة، وأدالبة، وبدو، وكرد، وشركس، وسنّ ة، وعمويّ وحمويّ 
 وغيرىم.( إليياوممن نزحوا 

ختمفة عن بعضيا الم نو نشبت نزاعات بين ىذه الجماعات،أعبر العقود الماضية، لم يذكر 
أو  ة ليا طابع مذىبي  ر صفو المدينة تكتالت اجتماعيّ نو عكّ أذكر نو لم يُ أ، كما ثنياً إعقائديًا أو 

 الوافدين إلييا، وربما بسبب ذلك غير ذلك، وعمى الرغم من أن المدينة وفرت عوامل استقرار إلى
ن في يالحموية معروف ة، فظلّ ثنيو اإلأافدة نسبيًا عمى ىويتيا الدينية حافظت الجماعات الو 

المدينة، إن كان من خالل لباسيم أو من خالل ليجتيم التي حافظوا عمييا، وكذا األمر بالنسبة 
 لباقي الجماعات ولو بنسب أقل.

المحتممة بين الجماعات في مدينة  وال يوجد مراجع موثقة حول أشكال االندماج االجتماعيّ 
المشاىدات العيانية، فإن أغمب ىذه الجماعات بقيت منغمقة نسبيًا  السممية، إال أنو وباالستناد إلى

عمى نفسيا، حيث معدالت التزاوج من خارج الجماعة سنجده في حده األدنى، ىذا إن وجد، بينما 
اختيار السكن بالقرب من الجماعة التي تنتمي إلييا، وتنطبق ىذه  ألسرأغمب ا السكن، ففضمت

 شكال المباس وغيرىا من الطقوس االجتماعية.ألزواج وعمى حظة أيضًا عمى طقوس االمال

ة والبدو( ة والعمويّ ن أغمب الجماعات الكبرى الوافدة إلى المدينة )كالحمويّ أوتشير المالحظة، إلى 
طراف المدينة، فحارة "المشارفة" التي تقطنيا غالبية من البدو، عندما أنشئت أفي  اختاروا السكن

ن موجودًا أصاًل، ن ىذا الحي لم يكإالبعيد من مركز المدينة، حتى  قيكانت في الطرف الشر 
ة البدوية التي اختارت االستقرار في ىذا الحيز، واألمر ينطبق عمى حارة الحمويّ  سروأنشأتو األ
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الحموية بشراء  سرىذه المنطقة أيضًا، وقامت األمدينة السممية، حيث لم يكن من حي في  غرب
اختاروا  الذينيختمف األمر بالنسبة لمعمويين،  فييا، وال اقة وبناء منازلياضي في ىذه المنطاألر 

 مدينة السممية في حي يدعى "ضير المغر". التجمع جنوب

طراف المدينة أة في متعددة، قد يكون رخص األراضي السكنيّ  وتقف خمف ىذه الخيارات عواملُ 
عاماًل يدفع  -دم االندماجو عأ –ب، وقد يكون الخوف من االندماجمن بين ىذه األسبا

بالجماعات الوافدة إلى النأي بنفسيا عن االحتكاك المباشر بالسكان األصميين؛ وقد تكون تمك 
من  ، وشكالً لمحفاظ عمى ىويتيا وتماسكيا الداخميّ  ةٍ جماعيّ  ةٍ دفاعيّ  آللياتٍ  اً الخيارات انعكاس

لجماعات تعويضًا عن شبكات الحماية أشكال التضامن؛ بينما يوفر التكتل السكني بالنسبة ليذه ا
التي افتقدتيا بسبب نزوحيا، وىو شيء يعكس ميل الجماعة إلى ابتكار شبكات حماية جديدة، 

ة؛ ومن جممة العوامل اإلضافية التي دفعت من الحفاظ عمى ىويتيا االجتماعيّ  بواسطتيا تتمكن
عدم رغبة السكان األصميين ببيع  نبالجماعات الوافدة إلى اختيار ضواحي المدينة لمسكن، قد يكو 

و تأجير العقارات ليذه الجماعات، ألسباب قد تكون طائفية بمعنى عدم الرغبة باالحتكاك أ
 "غريبة" عن سكان المنطقة. بجماعاتٍ 

ليذه القاعدة، فحارة "الجورة"، وىي من األحياء القديمة والتي تقع وسط  وطبعًا ىناك استثناءاتٌ 
خرى أحموية، و  أسرمن الجماعات، حيث سنجد ىنا  خيًا خميطًا متعدداً ت تاريالمدينة، ضمّ 

 السالمنة المتواجدة منذ عقود طويمة. أسروقدامسة، وكرد، إلى جانب  إدلبية،

 3122ثورة  قسراً إلى مدينة السممية في ظل  النازحون 

والبمدات  المدن، وخروج العشرات من المظاىرات في 2011بعد انطالقة الثورة السورية سنة 
ية السور  سرعية إلى نزوح العشرات من األأفضت ممارسات نظام األسد القم السورية المختمفة

  ماكن أكثر أمنًا.أعن  ىربًا من مناطق النزاع، وبحثاً 

 19من بدايًة التي باشرت بإخراج العشرات من المظاىرات الحاشدة  وبالنسبة لمدينة السممية
، والتي تعامل معيا عداد المتظاىرين إلى اآلالفتى وصمت أآذار واستمرت بالتنامي ح 25و
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قصف المدينة وال استخدام العنف المسمح ضد ناشطييا  نظام األسد بشكل خاص، حيث لم يتمّ 
 ، فقد شكمت بيئة آمنة نسبيًا لمنازحين.(2)السمميين، سوى في حاالت جّد خاصة

ن النزوح، أوليا النزوح الذي حصل ، عدة موجات م2011وشيدت المدينة ومنذ بداية حزيران 
 2011طفال الحرية في الثالث من حزيران أه إثر ارتكاب نظام األسد لمجزرة من مدينة حما

وتصاعدت ووصمت إلى ذروتيا بعد اقتحام مدينة حماه وقصفيا من قبل قوات النظام، وتالىا 
المسمح منذ أواخر  وإلى شكم ل فييا الصراع السمميّ موجات نزوح من مدينة حمص التي تحوّ 

ىذه الموجات من النزوح، النزوح الذي أصاب سكان القرى والبمدات الواقعة  ، وتال2011عام 
شرق مدينة السممية، عمى إثر اشتعال المعارك بين مقاتمي المعارضة وقوات النظام، فيما دعي 

وريف  مببمعارك فك الحصار عن مدينة حمص، باإلضافة إلى قدوم نازحين من محافظة ح
سالمية في الشام خيرة في قبضة تنظيم الدولة اإلاأل ن باتت ىذهأبعد  السّيماإدلب والرقة وريفيا، و 

 والعراق "داعش".

 نازحو مدينة حماه - أ
لم تكد تمضي بضعة أسابيع عمى المظاىرات التي خرجت في مدن وبمدات سورية المختمفة، 

ىي المدينة التي اختبرت عنف نظام األسد حتى وصمت شرارة الحراك الثوري إلى مدينة حماه. و 
في ذاكرة أىالي  ات من القرن المنصرم، ودفعت ضريبة باىظة، ماتزال حاضرةً ياألب في الثمانين

 المدينة.

ورغم ذلك، وخالل بضعة أسابيع، انتفضت المدينة عن بكرة أبييا، وتمكنت خالل ىذه الفترة من 
وبداية حزيران، من إخراج أكبر المظاىرات السممية  في أشير نيسان وأيار ، وتحديداً 2011عام 

 في البالد، وىو ما شكل دفعًا كبيرًا لمحراك الثوري في سوريا بشكل عام.

ال تختمف طريقة تعاطي نظام األسد مع الحراك الثوري في مدينة حماه عن غيرىا من المدن 
يحة وقوى المخابرات لقمع ىذا النظام بقوات الجيش وميميشيات الشب السورية الثائرة؛ حيث زج  

 الحراك، والذي تمخض عن ارتكاب قوات األسد ألولى مجازره بحق المدنيين في مدينة حماه.
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١ح ِٓ آي اٌفاخٛسٞ، لاِد لٛاخ إٌظاَ تئؽالق إٌاس ػٍٝ اٌّش١ّؼ١ٓ، ٚعمؾ ش١ٙذ ِٓ ت١ُٕٙ ِٓ آي أثٕاء ذش١١غ أحذ شٙذاء ِذ٠ٕح اٌغٍّ -

 .2332-6-33اٌمطش٠ة، تراس٠خ 
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طفال الحرية"، أالناشطون السوريون "جمعة  سّماىاففي الثالث من حزيران، وفي الجمعة التي 
طفاليم، في تعبير أم كتافيأوفي أيدييم أغصان الزيتون وعمى  خرج المتظاىرون إلى الشوارع
 .(3)منيم عمى سممية حراكيم الثوري

ت من الضحايا وقعت العشراأسد بفتح النار عمى المتظاىرين، و وفي تمك األثناء قامت قوات األ
 .(4)شخصًا، وعشرات الجرحى غيرىم 60 حونعداد القتمى إلى أبين صفوفيم، ووصمت 

الحموية إلى  سرلى نزوح العشرات من األماه إدفع العنف الذي جوبيت فيو مظاىرات مدينة ح
 ماكن متعددة في محيط مدينة حماه، ومن ضمنيا كانت مدينة السممية.أ

من  اآلالفطفال الحرية انعكاسيا في مدينة السممية من خالل خروج أة حداث مجزر أوجدت 
مرة ت الشوارع، وبحسب العديد من الشيادات، رفع المنتفضون وألول األىالي بتظاىرات عمّ 

ه؛ في شعار إسقاط النظام، كردة فعل عفوية عمى عسف قوات األسد وممارساتيا في مدينة حما
شطون إلى ىالي المدينة وبشكل عفوي إلى الشوارع، كما سارع الناأذلك اليوم خرج العشرات من 

 جل التبرع بالدم ألىالي حماه.أالنداء عمى األىالي من 

حداث أسمع الناشطون بما جرى في حماه، و لى المنازل، إ ، وعند العودة(5)إذ بعد صالة الظير
ا صدقائيم ىناك في حماه لمتأكد ممّ أدثت، فأسرعوا لالتصال بمعارفيم و المجزرة المروعة التي ح

والتبرع بالدم، فسارع  المدينة، وبدأت نداءات االستغاثة لطمب المواد الطبيةجرى ويجري في 
نو لم أمركز  بنك الدم، لكن ما حدث  فيو أطني في السممية، م في المشفى الو الجميع لمتبرع بالد
كياس الدم أعت قوات األسد لى حماه عن طريقيما، بحجج شتى، وبالمحصمة منإيتم إيصال الدم 

 لى حماه لمتبرع بالدم فييا.إبالناشطين إلى الذىاب بالعشرات من ىو ما دفع عن الناس، و 

ة المؤدية إلى كانت جميع الطرق الرئيس ع بالدم، وطبعاً مشفى  لمتبر  ىم  أكان مشفى الحوراني 
 خرىأت طرقا منلييا إلى الدخول إعة لقوات األسد، فاضطر الناشطون حماه مغمقة بحواجز تاب

ن الناشطون فعميًا من الوصول إلى المدينة والتبرع بالدم؛ وتمكّ  ،من مداخل الريف والقرى المجاورة
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 .2333شٙاداخ حظً ػ١ٍٙا اٌثاحث اٌشئ١غٟ أثٕاء ص٠اسذٗ إٌٝ ِذ٠ٕح حّاٖ فٟ أٚاخش حض٠شاْ ِٓ ػاَ  -
4

 األدّٟ٘، اٌّظا٘شاخ"، ع١ّح أوثش فٟ اٌؼششاخ ِمرً ذشٙذ اٌحش٠ح أؽفاي حٛي ذفاط١ً "ِجضسج أؽفاي اٌحش٠ح"، ساجغ: "جّؼح -

 .2333 ١ٔٛ٠ٛ/حض٠شاْ 4: تراس٠خ اٌؼا١ٌّح، اٌؼشت١ح اٌشثىح
5

 اٌّؼٍِٛاخ فٟ ٘زٖ اٌفمشج ٚاٌفمشاخ اٌرٟ ذ١ٍٙا، ِأخٛرج ِٓ شٙادج غطفاْ اٌجشػرٍٟ، أحذ إٌاشط١ٓ اٌّذ١١ٔٓ فٟ ِذ٠ٕح اٌغ١ٍّح. -
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لقادمين ألثناء، قيام ناشطي مدينة حماه بحمل الشبان والشابات اوكان الممفت لالنتباه في تمك ا
 نظيره. كتاف واليتاف ليم، في مشيد من التضامن الشعبي قلّ من مدينة السممية عمى األ

العالقات التجارية واالحتكاك االقتصادي بين مدينتي حماه والسممية، دورًا ميمًا في بناء  أدت
المدينة؛ وفي ألثر أثناء موجات النزوح التي أصيبت بيا حماه راسخة، كان ليا كبير ا عالقاتٍ 

 سرداد األعأف مدينة حماه واقتحاميا، ارتفعت ن قامت قوات األسد بقصأبداية شير آب وبعد 
الفترة، الفترة األىم عمى صعيد  النازحة من مدينة حماه إلى السممية، وفي الحقيقة، شكمت ىذه

ودمرت  حياء مدينة حماهأات النظام وقواتو العسكرية إلى ععداد النازحين، حيث دخمت مدر أ
  .مساحات منيا

، حدثت (6)ىالي حماه وأىالي مدينة السمميةأة تشابك العالقات التي ربطت بين بسبب طبيع
واسعة بين شخصيات من مدينة السممية، تجار وموظفين وغيرىم، مع نظرائيم من  اتصاالتٌ 

في تمك األثناء، وعمى  الحموية النازحة سرجل تأمين األأن م واسعٌ  تفاعل شعبيحماه، وحدث 
نوا ن الناشطين تمكّ أالكامل من قبل قوات النظام، إال ن مدينة حماه كانت محاصرة بأالرغم من 

نت من دخول رسال العديد من السيارات التي تمكّ إالل استخداميم لمطرق الفرعية من من خ
 منيا. سرخراج العديد من األا  حماه، و 

 ن النازحون من الخروج من مدينة حماه باتجاه مدينة السممية، وىناك تم  بعد عدة أيام، تمكّ 
عفوي، ففي ىذه شعبي استقباليم من قبل األىالي والناشطين؛ وبالمجمل كان العمل يجري بشكل 

ده المنظم بحدو  لعمل السياسياكان و ، في بدايتو المدنية ولمنظمات األىمية اوجود كان المرحمة 
 استقبال النازحين وتأمين متطمباتيم. ءع عمى كاىل األىالي والناشطين عب، فوقالدنيا

إلى تنظيم حراكيم الثوري، دورًا  اسعى ناشطون من خاللي مدني   وىي كيانٌ  ،"التنسيقية" أدت
مين في سبيل تأ األطراف التي عممت بدأبٍ  إحدىعمى ىذا الصعيد، وكانت التنسيقية  ميماً 

ت النازحين، وبحسب أحد األعضاء المؤسسين لمتنسيقية األولى في المدينة، فقد جرى احتياجا
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ِأخٛرج ِٓ شٙادج ِا٘ش إعثش، أحذ إٌاشط١ٓ اٌّذ١١ٔٓ فٟ اٌثٛسج اٌغٛس٠ح، ٚأحذ  ٚفٟ ِٛاػغ ػذج الحمح، زٖ اٌفمشج، اٌّؼٍِٛاخ فٟ ٘ -

 ِؼرمٍٟ اٌشأٞ عاتماً فٟ عجْٛ ٔظاَ األعذ.
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بينيم وبين بعض الجمعيات الخيرية في المدينة "كجمعية البر"، حيث قدمت ىذه  كبيرٌ  تنسيقٌ 
 . (7)الجمعيات الكثير من المساعدات والتبرعات التي حمميا ناشطو التنسيقية إلى النازحين

النازحة عمى البيوت والمزارع المتاحة، وشارك العديد من األىالي الذين  سرزعت األوُ بداية األمر 
يممكون منازل فارغة بالتبرع بمنازليم، وفرشت البيوت من خالل تبرعات األىالي، حيث جرى 

من  كبيرٍ  مين قسمٍ أت ية ومفروشات وغيرىا، وفعاًل تمّ دعوة األىالي من أجل التبرع بأدوات منزل
 .(8)ألف نازح 20 حونئم التي سجميا الناشطون إلى ، والتي وصل عددىا بحسب القواسرىذه األ

في تمك األثناء، كانت مدينة السممية ما تزال خارج إطار القبضة األمنية المحكمة، وكان لمعمل 
المدني ثقمو في المدينة، وكان لقوى المعارضة سمطتيا عمى المدينة والتي حّدت بشكل كبير من 

 قوى األمن والشبيحة في شؤون األىالي. تدخل

بمعزل عن تدخالت قوى األمن، الناشطون دورًا ميمًا في دعم مدينة حماه  أدىبسبب كل ىذا، 
اجز عمى مداخل نو وعندما قام بعض "الشبيحة" والعناصر الموالية لنظام األسد، بوضع حو إحتى 

من شبان المعارضة  قامت مجموعةٌ جل منع النازحين من الوصول إلييا، أمدينة السممية من 
 النازحة. سردي ليم، ومنعيم من التعرض لألبالتص

، (9)كانت مدينة السممية في ذلك الوقت تضج بالنشاطات المدنية السممية، من مظاىرات عارمة
جري فييا إلقاء الخطب السياسية، واليتافات لمثورة.. إلخ، وكان اقتحام ييات واعتصامات، وأمس

 بظاللو القاتمة عمى مشاعر الناشطين ويستثير الحماس لدى قطاعات الشباب.حماه يرمي 

 من أشكال النضال السياسي، إذ اندرج في سياق الردّ  كان الموقف من نازحي حماه، ىو شكلٌ 
 نو نيم إرىابيأب نيالمنتفض يام األولى لمثورة السورية،ومنذ األ ،عمى خطاب األسد الذي اتيم

نو ىو الجية الحامية "لألقميات" في سوريا، فكان موقف أبناء مدينة السممية أ، كما زعم نو وتكفيري
ن أعندما نعمم  السّيماعمى ىذا الخطاب، و  أشبو برد  من الثورة ومن اقتحام النظام لمدينة حماه، 
 مدينة السممية محسوبة عمى األقميات الدينية.
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 .2335أحذ ِؤعغٟ اٌرٕغ١م١ح فٟ ِذ٠ٕح اٌغ١ٍّح، ِٓ شٙادج  -
8

 .٢١٠٢ ١ٔٛ٠ٛ ٤: تراس٠خ إٌٍذ١ٔح، اٌح١اج ذججش٠ اٌشؼاس، ػثذهللا ،"ٚاإلٔغأٟ اٌٛؽٕٟ ذالصَ"ساجغ:  -
9

 ، 2332 أورٛتش 6 فٟ  Sendian عٕذ٠اْ اٌغ١ٍّح"، ِجٍح ِذ٠ٕح ثٛسج: اٌّجٙش ذحد حشانساجغ: " -
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منكوبين، والمثير ديم يد العون ألىالي حماه الىالي السممية لم يترددوا في تقأوأيًا يكن األمر، فإن 
ًا فقط بقوى المعارضة، بل إنو حتى الذين كانوا ما ن ىذا الموقف لم يكن خاصّ ألالنتباه ىنا، 

، وقدموا ليم يد العون في محنتيم ين، وقفوا إلى جانب إخوانيم الحموييزالون موالين لنظام األسد
 العابر لمحسابات السياسية المباشرة. تماعيّ من أشكال التضامن االج تمك؛ وىو شكلٌ 

 نازحو حمص العدية  - ب
ت األوضاع كثيرًا في مدينة حمص الواقعة جنوب غرب مدينة ، تردّ 2011واخر عام أفي 

عندما  السّيماحيائيا إلى العمل المسمح، و ألت النشاطات السممية في كثير من السممية، حيث تحو 
 األشكال العنفية المتاحة. المدينة بكلّ معنت قوات األسد في قمع مظاىرات أ

من  الفسينزح عن مدينة حمص عشرات اآل 2012وحتى شباط من عام  2011مع نياية عام 
آخر باتجاه ريف حمص  جاه دمشق وريفيا، كما سينزح قسمٌ منيم بات كبيرٌ  سكانيا، سيتوجو قسمٌ 

 .باتجاه مدينة السممية سربينما ستتوجو العشرات من األ القريب،

من المجازر التي ارتكبتيا قوات النظام وميميشياتو  وبعد سمسمةٍ  2012وفي شير آذار من عام 
المدنيين، اضطر أغمب سكان حمص إلى النزوح عن منازليم حيث باتت أحياء بابا عمرو  بحقّ 
 َميجورة تمامًا وخالية من السكان. كّميا حمص القديمةو السباع والدريب والحميدية  يوباب

الحمصية المنكوبة والياربة من جحيم  سرسعى الناشطون إلى استقبال األدينة السممية وفي م
أحياء حمص المدمرة، بيد أن الزمن كان قد تغير في مدينة السممية، حيث تمكنت قوات النظام 

ة بالكامل، كما قامت قوات من احتالل شوارعيا الرئيس توتمكن من تعزيز مواقعيا داخل المدينة،
سمسمة من الحمالت التي أفضت إلى اعتقال العشرات من الناشطين، وىو  ات بشن  المخابر 

 الشيء الذي أدى إلى قمع الحراك الثوري في المدينة ومنع خروج المحتجين إلى الشارع.

ن إلى مدينة السممية، مسار من العالقات "الثورية" بي من مدينة حمصحالة النزوح  سبقوقد 
عمل ناشطو مدينة السممية بجيد عمى التنسيق  2011عام الثاني من المدينتين، فمنذ النصف 

مدينة حمص، فجرى "تيريب" المساعدات الطبية والغذائية إلى األحياء  ن منمع ناشطي
بالتنسيق  ريف حمص كالرستن وتمبيسة، وكان ذلك دائماً  في قرىالالمحاصرة في حمص وبعض 

إلى تعزيز  ،تراكميّ  وبشكلٍ ، حمص، وىو ما أدى شبان من مدينة السممية وشبان من مدينةبين 



 سات الجمهورية الديمقراطيةمركز درامدينة السممية والنازحين إلييا قسرًا        سكان  العالقة بين -السوريون وتجربة النزوح 

34 
 

مع  اً في ظروف كانت تزداد سوء بين الشبان ىم من ذلك تعزيز الثقةالعالقات بين الجانبين واأل
 .(10)الوقت

، باتت مدينة السممية تحت قبضة قوى األمن والجيش، وانتشرت قطعان 2012في ربيع عام 
"وبدأت حممة اعتقاالت شممت المئات من الشباب، الشبيحة من آل سالمة الموالين لمنظام، 

وُشكمت في السممية كباقي المدن األخرى لجان شعبية من العاطمين عن العمل ومن أصحاب 
والتي عاثت في المدينة خطفًا وقتاًل ونيبًا، والتي  ،السوابق، وحوصرت البمدة من قبل ىذه المجان

ية. فقد تم اختطاف عشرات الفتيات وسجن أقامت سجنًا ومركزًا لمخطف والقتل وطمب الفد
 فت صوت قوى المعارضة حتى كاد يضمحل. . وعمى ضوء ذلك خَ (11)المئات"

النازحة من حمص، وتأمينيم وسط تدخالت  سرف، حاول الناشطون استقبال األوفي ىذه الظرو 
 م.، باعتبارىم أعداء ليقوى األمن والشبيحة التي تعاممت مع النازحين بشكل انتقاميّ 

رمزية؛  و قبموا بأجورٍ أفي بيوت تبرع بيا أصحابيا،  سراستقبال الكثير من ىذه األ ورغم ذلك، تمّ 
ذا ما  ىذا  ة في المنطقة، وأضفنا كلّ ة واألمنيّ خذنا بعين االعتبار تردي األوضاع االقتصاديّ أوا 

النازحين  إلى ازدياد عدد النازحين، فإن النتيجة كانت صعوبات كبيرة عمى مستوى استيعاب
 الجدد إلى المدينة.

 سرعديد من المدارس الستقبال األبسبب ىذه الضغوطات، اضطر ناشطو المدينة إلى استخدام ال
النازحة، كما اضطر النازحون إلى الذىاب إلى الريف القريب من مدينة السممية، كقرية تل التوت 

ن الجدد ولو بظروف في غاية يزحاستيعاب النا المدينة، وفي كل الحاالت، تمّ  شرقوحي السبيل 
 15إلى  10 حونص وريفيا إلى مدينة السممية المأساوية؛ وبمغ تعداد النازحين من مدينة حم

 ألف نازح.

 نازحو الريف الشرقي -ج
 من التشكيالت العسكرية المعارضة، وعمى رأسيا طمقت مجموعةٌ أ، 2013في نيسان من عام 

مي وغيرىا، معركة "الجسد الواحد" في الريف الشرقي من ساللواء اإلسالم، ولواء الفاروق اإل
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 عثك اإلشاسج إ١ٌٗ.ِظذس أحذ ِؤعغٟ اٌرٕغ١م١ح فٟ ِذ٠ٕح اٌغ١ٍّح، ِٓ شٙادج  -
11

 .2334-3-35: تراس٠خ ا٢ْ، أخثاس اٌحّٛٞ، ِٓ"، عٍّٝاأل ٚعٕذاْ اٌشث١حح ِطشلح ت١ٓ اٌغ١ٍّّح "ِذ٠ٕحساجغ:  -



 سات الجمهورية الديمقراطيةمركز درامدينة السممية والنازحين إلييا قسرًا        سكان  العالقة بين -السوريون وتجربة النزوح 

35 
 

الرقة الدولي،  -مدينة السممية، وكان اليدف من ىذه المعركة، قطع طريق أوتوستراد سممية
 ومحاولة فك الحصار عن مدينة حمص.

عمى إثر ىذه المعارك الطاحنة بين قوات المعارضة وقوات النظام، تعرضت قرى الريف الشرقي 
قرى  10أدى إلى تدمير وحرق أكثر من  جداً  عنيفٍ  ركة الجسد الواحد إلى قصفٍ خالل مع

قرية ىي أم ميل، الحردانة، أبو حبيالت، أبو  15ألكثر من  جزئي   بالكامل، باإلضافة لتدميرٍ 
حنايا، مسعود، الخريجة، حمادي عمر، سوحا، عكش، أبو دالي، قميب التور، أم توينة، 

 حونه القرى، وبمغ عدد النازحين سكان ىذل كبيرةٍ  ه المعارك حالة نزوحٍ . وتمخض عن ىذ(12)الفان
لى تركيا، وقسمٌ  األربعين ألفًا، توجيوا إلى ريف منيم توجو إلى مدينة  كبيرٌ  إدلب المحرر، وا 

 السممية.

استيعابيم عبر مجموعة من  انضمت ىذه الجموع النازحة إلى باقي النازحين في المدينة، وتمّ 
االجتماعية، منيا عالقات القربى والمنظمات اإلغاثية وغيرىا من الفعاليات المدنية، القنوات 

اكمي والتي راحت تنوء تحت ضغط األعداد المتزايدة لمنازحين في المدينة والتي بمغ عددىم التر 
 .(13)ألف نازح، وىو رقم يختمف باختالف المصدر، واختالف الغايات 50 حون

 

 الفصل الثاني

مى حالة النزوح في سوريا عمومًا، وفي مدينة السممية عمى وجو الخصوص، سوى ع لم يمضِ 
السنة بالنسبة  حونلنسبة ألولى موجات النزوح، و أقصى با فترة قصيرة نسبيًا، ثالث سنوات كحد  

ذا ما آل بيا المنطقة من  خذنا بعين االعتبار الظروف غير الطبيعية التي تمر  أخرىا، وىي فترة، وا 
 لُ شكّ ة راسخة وتُ جماعيّ  وأفكارٍ  لحدوث تعديالت عمى سموكياتٍ  دم استقرار، غير كافيةٍ حرب وع

 .(14)من ىوية الجماعة اً جزء
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 .2333-7-28 األحذ – 75 اٌؼذد – تٍذٞ ػٕة طافٟ، اٌٛاحذ"، ِحّذ اٌجغذ ِؼشوح تؼذ ٌحّاج اٌششلٟ اٌش٠فساجغ ذمش٠ش: " -
13

 حّش فٟ ِذ٠ٕح اٌغ١ٍّح.اٌّؼٍِٛاخ فٟ ٘زٖ اٌفمشج ِأخٛرج ِٓ شٙادج ط.ج )فؼً ػذَ روش اعّٗ(، أحذ إٌاشط١ٓ فٟ شؼثح اٌٙالي األ -
14

"٠طٍك ِفَٙٛ ا٠ٌٛٙح ػٍٝ ٔغك اٌّؼا١٠ش اٌرٟ ٠ُؼشف تٙا اٌفشد ٠ُٚؼَّشف، ٚتٕغحة رٌه ػٍٝ ٠ٛ٘ح اٌجّاػح ٚاٌّجرّغ ٚاٌثمافح"، ساجغ  -

 ، ذٕف١ز داس اٌٛع١ُ ٌٍطثاػح.3993ِؤٌف: "ا٠ٌٛٙح" ذأ١ٌف: أ١ٌىظ ١ِىشٍٍٟ، ذشجّح ػٍٟ ٚؽفح، ذاس٠خ اٌطثؼح اٌؼشت١ح: 
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جل ذلك، يبقى البحث في التعديالت التي طرأت عمى األنماط السموكية لمجماعات الوافدة أمن 
ر التعميم اطخأ، خطارباأل راتيا، بحثًا محفوفاً قسرًا، والتغييرات التي طرأت عمى أفكارىا وتصوّ 

ذر، آخذين واستباق األحداث، وربما مصادرتيا؛ ومن ىنا سنقارب إشكاليتنا بكثير من الح
 عاله.أباعتبارنا كل ما تقدم 

 بدايات متفائمة
بعد ما رآه سكان مدينة ، و (15)ومع المشاركة المبكرة لمدينة السممية في الثورة، 2011في عام 

الحموية النازحة إلييم، عقب  سرتجاه األ اإليجابية ن مدينة السمميةسكا حماه من ردود أفعال
ل سكان حماه اقتحام المدينة من قبل قوات النظام وقصفيا في بداية آب من ذاك العام، ىمّ 

 اتمرة تسير فييا المظاىر  ألىالي السممية عمى مواقفيم النبيمة حيال النازحين، وكانوا في كلّ 
أىالي السممية  التي تحّييية في حماه، كانت تتصاعد اليتافات بالقرب من كراجات السمم

 وناشطييا المدنيين.

جارتين في كل مت تمك المرحمة أفضل العالقات التي جمعت بين مدينتين حقًا كانت قد سجّ 
ونمت العالقات بين مدينتي حماه والسممية، ونشطت منيما أغمبية طائفية مختمفة عن األخرى. 

السمفي عدنان  ن الداعية الدينيإحتى  .(16)ة بين الطرفيناالجتماعيّ و ة اسيّ االحتكاكات السي
بعد الرد القاسي  أىالي السممية، تمسّ بعض التصريحات التي اضطر إلى التراجع عن  لعرعورا

 حماه. يشطعميو من قبل نا

ازحين مع النىالي مدينة السممية أ خفف التفاعل اإليجابي من قبل أغمبية، وعمى صعيد شعبي  
 حكامأتعميم  منع، وىو ما في ىذه الفترةعمييم  نةلمميشيات المنتشرة في المديمن وطأة سموكيات ا

"السالمنة". تقول إحدى النازحات من مدينة الرستن التابعة  النازحين عمى  ية من قبلقاس
ستأجرنا لى المدينة ىربًا من القصف والقتل، واإنا وزوجي وبناتي أتينا أ"لقد لمحافظة حمص: 

سفنجات إشياء لمبيت )حضروا لنا بعض األألبيت حضر الجيران و ا إلى عندما جئنا لنا، منزالً 
من التعاطف معنا، وبعد سنة من نزوحنا توفي  اً نوع وأظيرواوبطانيات و مالبس وعدة مطبخ( 

قامة العزاء، وجارتي ا  وجودين سارع الجيران لدفن زوجي و بنائي الشباب غير مأن وأل ،زوجي
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، ػٍٝ ا١ٌٛذ١ٛب: 2333-3-25، ٚأٚي ِظا٘شج ِٛثمح وأد فٟ 2333آراس  38أٚي ِظا٘شج خشجد فٟ ِذ٠ٕح اٌغ١ٍّح وأد فٟ  -

https://www.youtube.com/watch?v=6EnR_7F51qg 
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 أثٕاء لظف اٌّذ٠ٕح. 2333ّذ٠ٕح حّاٖ فٟ ذّٛص ِجّٛػح ٌماءاخ لاَ تٙا اٌثاحث أثٕاء ص٠اسذٗ ٌ -

https://www.youtube.com/watch?v=6EnR_7F51qg
https://www.youtube.com/watch?v=6EnR_7F51qg
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ن نحن نعتمد عمى مساعدات واآل ،جانبنا كثيراً بيا الستقبال المعزين، لقد وقفوا فتحت منزل
 غاثة، وطفمي الصغير ترك مدرستو ليعمل في محل خضار لمساعدتنا في المصروف".اإل

 الت تحو  
ة في المنطقة، ألمنيّ ة واخالل السنوات الثالث الماضية، طرأت متغيرات عدة عمى الموحة السياسيّ 

ة السممية تحت ، كانت مدين2011وحدثت تغييرات بموازين القوى السائدة، فحتى نياية عام 
ن لم يكن ذلك بالشكل الذي ساد فيما بعد في باقي المدن السورية التي ا  سيطرة المعارضة، و 
راجع سمطة ، ستت2013وحتى الربع األول من  2012، ومن بداية عام (17)دعيت بالمدن المحررة

قوى المعارضة في المدينة، وسيحل مكانيا سمطة قوى الجيش التي تكثف وجودىا في محيط 
 ة.رت في أغمب شوارع المدينة الرئيسالمدينة، وسمطة قوى األمن التي انتش

وحتى اليوم، ترزح مدينة السممية تحت سمطة ميميشيات الشبيحة، وىي  2013ومنذ بداية عام 
ميا نظام األسد من الموالين المدنيين لالستعانة بيم في قمع أي شكل من المجموعات التي شكّ 

لن  و العصابات، وىو أمرٌ أم في سيرورتيم أقرب إلى المافيا أشكال االحتجاجات الشعبية. وى
من  ن المدينة باتت تحت سمطة مجموعاتٍ أاصيمو؛ وما يتوجب اإلشارة إليو، نخوض ىنا في تف

ادًا في المدينة، وتركت ممارساتيا كبير األثر عمى حياة سكان المدينة المرتزقة، والتي عاثت فس
الحقًا. بيد  بتفصيل أكثر أخرى، وىو ما سنناقشومن جية، وحياة الجماعات النازحة من جية 

 .لتحميل الحالة االجتماعية موضوع بحثنان نأخذ مجمل ىذه الحيثيات كخمفية أننا من الضروري أ

ة، وحتى كتابة ىذه الورقة، لم يذكر في مدينة السممية حدوث جتماعيّ عمى صعيد العالقات اال
حاالت زواج بين الجماعات النازحة وسكان مدينة السممية، وعمى الرغم من استمرار الحياة بعد 
ل النزوح، بشكل أو بآخر، وعمى الرغم من استمرار األفراد النازحين ببناء أسر جديدة من خال

نجاب األطفا نو لم يالحظ حدوث مثل ىذه العالقات بين النازحين والجماعات أل، إال التزاوج وا 
 األخرى. 

ذا كان االختالف المذىبي يشكل أحد األسباب التي تقف خمف ىذا الخيار،  في مدينة إال أن وا 
ال بأس بيا من اإلسالم السنة، وىي الطائفة التي ينتمي إلييا أغمب النازحين، ورغم  السممية نسبةٌ 
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حٛي "اٌّذْ اٌّحشسج" ساجغ: وراب "عٛس٠ا: ذجشتح اٌّذْ اٌّحشسج"، ِجّٛػح ِٓ اٌثاحث١ٓ، داس س٠اع اٌش٠ظ ٌٍٕشش، إػذاد  -

 .2335طثش دس٠ٚش، 
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م يحدث أن عقد القران بين أفراد من الجماعات النازحة من جية، مع أفراد من سكان ذلك، ل
 المدينة من جية ثانية.

كثر أالريف القريب من مدينة السممية، بخالف ذلك، سنجد بأن النازحين الذين اختاروا السكن في 
النازحين وسكان انفتاحاً عمى ىذا الصعيد؛ ففي الريف سنقع عمى حاالت زواج عديدة حدثت بين 

 ىذه المناطق، وذلك عمى الرغم من االختالف المذىبي بين ىذه الجماعات.

 سرن األأة التي أتى منيا النازحون، سنجد ومن خالل التدقيق في الخمفيات االجتماعية والطبقي
من الريف أصاًل، ريف  واتأمن مدينة السممية، ىم ممن  التي اختارت االستقرار في الريف القريب

حمب وريف حماه وحمص.. إلخ، بينما أغمب النازحين الذين اختاروا االستقرار داخل مدينة 
السممية، فيم باألصل من المدن، مدن حماه وحمص، وقد يكون ىذا أحد العوامل التي تقف 
 خمف خيارات األفراد والمجموعات في االستقرار في البيئات األكثر انسجامًا معيا. وقد تكون بنية

شفافية، ىي أحد العوامل التي تدفع إلى مزيد من االندماج عمى  و ات الريفية األكثر بساطةالعالق
 لالنخراط بعالقات أكثر مرونة منمستوى العالقات االجتماعية، وتدفع بالجماعات الوافدة 

 المدينة. عالقات

ى العمل، وبسبب طول فترة النزوح، عم -رجااًل ونساء –جبر النازحون عمى صعيد اقتصادي، أُ 
مل في سوق من الشبان ذىبوا لمع كبيرٌ  واالنخراط بالنشاط االقتصادي المتوفر في المدينة؛ فقسمٌ 

منيم عمل سائقًا عمى إحدى السيارات، وشريحة البأس بيا حممت معيا  الخضار التجاري، وقسمٌ 
لعديد من المطاعم مينتيا األصمية وباشرت بمزاولتيا ما إن استقرت نسبيًا في المدينة، فافُتتحت ا

الشعبية، وورشات تصنيع الحمويات، وافتتحت محال تجارية، ورغم ما يستدعيو ذلك من منافسة 
لميد العاممة المحمية وأصحاب المين، كانت ردود األفعال الشعبية تتراوح بين الالمباالة، وبين 

"نزحنا في الشير . يقول أحد الشبان النازحين من دير بعمبة في حمص: (18)دعم ىذه النشاطات
ة وثم نعود، ساس فترة قصير ألى ىنا عمى إ، بسبب القصف المتواصل، فأتينا 2012العاشر لعام 

، وأبدى الجيران ننا لن نتمكن من العودة في الوقت الحالي، استأجرنا منزالً ألكن عندما اتضح لنا 
 وال نا أسرتانالمدينة، ألن في وسط في الحارة اىتمامًا ومساعدة كبيرة لنا، وبعدىا افتتحنا محالً 
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ٟ: )ِحالخ طغ١شج ٌث١غ - اٌرجضئح، ِطاػُ فٛي ٚفالفً، ِحالخ  أغٍة إٌشاؽاخ االلرظاد٠ح تإٌغثح ٌٍٕاصح١ٓ وأد ِٓ إٌٛع اٌشؼث

 ٌث١غ اٌٍحَٛ، أفشاْ ٌث١غ اٌفطائش.. إٌخ(.
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، الناس تكالمشي أوبالنسبة لموضوع العمل ال يوجد  غاثة،نستطيع االعتماد عمى مساعدات اإل
نا، وال ييميا الموضوع، ما ييميم أ ي مدينةٍ ألمحل وتشتري، وىي ليست معنية من تدخل ا

 نت".أين أممن دخل المحل من  المعاممة والسعر الجيد، ولم يسألني أحدٌ 

، استقبل العديد من سكان المدينة ىذه (19)فريق البحثوبحسب الشيادات التي حصل عمييا 
ة، تنويعة ، واعتبر العديد من السكان، أن ىذه النشاطات االقتصاديّ المتغيرات بشكل إيجابي  

 مرغوبة في المدينة، وىو شيء ربما يقف خمفو الطبيعة المنفتحة أصاًل لممدينة وتحديدًا بعالقاتيا
 مع الجماعات األخرى.

ن أمدينة السممية، فبات من الدارج  عمى ىذا الصعيد، انتقمت أسواق بكامميا من مدن النزوح إلى
ة في مدينة السممية، ي السممية، بينما األسواق الرئيسترى شيئًا يشبو سوق الدبالن الحمصي ف

ت ببسطات ، فقد غصّ ةٌ شعبيّ  كشارع الثورة، وشارع السعن وشارع حماه، وىي جميعيا أسواقٌ 
النسيج  ًا عمى العالقات البينية فين ذلك أثر سمبأحين ومحالتيم الصغيرة؛ وال يبدو الناز 

نتجت ارتفاعًا في معدالت االستيالك بطبيعة الحال، وىو أدينة، فحركة النزوح لمم االجتماعيّ 
 شيء ربما قمل من حجم المنافسة بين الفاعمين االقتصاديين.

ن الجدد، يحدثت بين سكان المدينة والوافد ذكر أي حوادث احتكاك سمبيّ لم تُ طويمة وفي فترات  
حتى عمى مستوى المنافسين عمى الصعيد الميني، لم يذكر حدوث تصادم بين المتنافسين، 

الحق بالنشاط االقتصادي، بينما  فردٍ  وبقيت المسألة في إطار حق العمل وضرورة أن يكون لكلّ 
 السائد. اهلل، وفق الوعي الشعبيّ  "الرزقة" فيي عمى

كثر أفيذه الفئة كانت وبحسب المالحظة ( اً عام 25 -15عمى صعيد الفئات العمرية الشابة )
 ، وتحديدًا الطمبة منيم.المجتمع المحميّ فًا مع تكيّ 

نترنت، وغيرىا من األماكن قاىي الشعبية والمطاعم وصاالت اإلتمتاز مدينة السممية بوفرة الم
 ة، وتستقطب ىذه المقاىي وبشكل أساسي، الشبان والشابات في مقتبل العمر، وىو شيءٌ العام
من  اً ن والفتيات النازحين، وباتوا جزءالفتيا السممية؛ بسيولة انضم إلى ىؤالء نسبياً في مدينة سائدٌ 

 رواد ىذه المقاىي.
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بح الشبان والشابات لصداقات، ويصفي ىذه األماكن العامة، ترتفع معدالت االحتكاك وتكوين ا
محتمل. في ىذه األمكنة، يمكن رصد آثار االحتكاك بين الجماعات وما  كثر عرضة الندماجٍ أ

 تتركو من تغييرات عمى األنماط السموكية لدى كال الطرفين.

صغيرة سّموىا  ن الناشطون الشبان في مدينة السممية، من تشكيل منظمةٍ وفي تمك األثناء تمكّ 
نت ىذه المنظمة مع الوقت من استقطاب العديد من الطمبة ، وتمكّ (20)"ألحرارالطالب ا"منظمة 

من الشبان والشابات النازحين إلى  كما تمكنت من استقطاب عددٍ  ،من المرحمة الثانوية تحديداً 
الكتابة عمى جدران من خالل  دورًا في الحراك الشعبيّ  "حرارالطالب األ"منظمة  وأدت مدينة.ال

نتيجة  في تمك األثناء عدد المشاركين فييا التي قلّ  ،ورفد التظاىرات ،يع المناشيروتوز  ،المدينة
. كما يعود إلى ىؤالء الشبان الفضل الكبير في تنسيق الجيود مع ناشطي تزايد الضغوط األمنية

حيث نجحوا في كثير من المرات في إدخال المساعدات إلى المدينة المحاصرة  ،مدينة حمص
كبيرة، أودت في بعض  أمنيةٍ أخطار  في ظلّ  ؛وباستخدام الدراجات النارية ،ةعبر طرق ترابي

داء ّفر أقد و و  .(21)الحاالت إلى استشياد شبان من مدينة السممية أثناء إيصال ىذه المساعدات
مناخًا من الثقة بنيت عميو  "،الطالب األحرار"المنخرطين في العمل في منظمة  ،الشبان والشابات

ف ، وتسييل تكيّ وطأة النزوحساىمت في تخفيف ، من مدينة حمصت مع النازحين بعض العالقا
 من الطرفين. عالقات بين الشبانتشجيع ال الشباب من النازحين، عبر

فوفقًا لممالحظة، لم يكن التعديل عمى سموك الجماعات حكرًا عمى النازحين، بل ذىبت ىذه 
من جية والمجتمع المضيف من جية ثانية، وىو التغييرات في اتجاىين، طال الجماعات النازحة 

نتيجة أشكال التفاعل االجتماعي تحديداً عند ىذه الفئة العمرية األكثر ديناميكية من باقي الفئات، 
 .يذما سنراه الحقًا لدى فئة التالم يضاً أة المتفق عمييا مسبقًا، وىو كًا باليوية االجتماعيّ وأقل تمسّ 

وباالستناد إلى شيادات العديد  ،قد لوحظًا في مرحمة التعميم األساسي، يد، وتحدذيبالنسبة لمتالم
لدى ىذه الفئة العمرية؛ إال أن  فمن المدرسين والمدرسات، ديناميكية وقدرة عالية عمى التكيّ 

 ؤدياألطفال، ففي المدرسة يبو البالد، رمى بظاللو حتى عمى ىؤالء  الوضع العام الذي تمرّ 
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 حشاس.شٙاداخ أػؼاء ِٕظّح اٌطالب األِٓ  -
21

ٝ ٠ذ ثٕاء ِحاٌٚرٗ إ٠ظاي تؼغ اٌّغاػذاخ اٌطث١ح إٌٝ ِذ٠ٕح اٌشعرٓ اٌراتؼح ٌحّسعرُ، اعرشٙذ أاٌشاب ٍُِٙ  - حاجض ذاتغ ض، ػٍ

، ِٛلغ 2334-3-22ٛب، ، ػٍٟ ػج(اٌشعرٓ) أجً ِٓ تشٚحٗ ػحٝ اٌزٞ( ع١ٍّح) اتٓ.. سعرُ ٌمٛاخ األعذ، ساجغ حٛي رٌه: ٍُِٙ

ٟ: عشاج تشط اإل  be.com/watch?v=AxF7OsPSEx8http://www.youtuٌىرشٟٚٔ. ٚأ٠ؼاً ِٓ ذش١١غ اٌش١ٙذ ػٍٝ اٌشاتؾ اٌراٌ

http://www.youtube.com/watch?v=AxF7OsPSEx8
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، عمى األقل في الفترة األولى من ذيفي بناء العالقات بين التالم ورًا ميماً "الموقف" السياسي د
 تكوين الصداقات.

عبر بضع مفردات: أنت مع  والموقف السياسي لدى ىؤالء األطفال في غاية البساطة، إذ يتبمور
 مميذات. فإحدى الت(22)م مع المعارضة؟ مع الجيش الحر أم مع الجيش السوري؟ .. إلخأالنظام 

نيا أبدت موقفًا إيجابيًا تجاه الجيش ألعرضت لمنبذ في إحدى المدارس ، تأسرتياالنازحات مع 
الحر، والذي وصفتيم "بأنيم مناح"؛ وعمى الرغم من توصيات أىالي التالميذ بعدم خوض 

بو البالد،  النقاشات السياسية، وعدم اإلفصاح عن أي موقف واضح، فإن الظرف العام الذي تمرّ 
ير األثر بنقاشات األوالد وحتى ألعابيم، فبات من الدارج أن ترى في المدرسة أوالدًا ترك كب

يمثمون دور العساكر ويضعون حاجزًا في إحدى األماكن ويمثمون دور المخابرات أو قوى الجيش، 
جز عمى ىذه الحواتوقيفيم  أن يكون من ضحايا وفقًا ليذه المعبة، وىم أوالد يتمّ  وفي المقابل ال بدّ 
التي يستخدميا عناصر الجيش  نفسيا ممفرداتنو لوحظ استخدام األطفال لإوتفتيشيم، وحتى 

 عمى الحواجز.

كبر في السنة أالنازحين كان  يذات في المدينة،  فإن عدد التالمسوبحسب شيادة إحدى المدرّ 
فال طأيو في ىذا العام، يوجد فقط بضعة م ف(، وفي الصف الذي تعمّ 2014-2013الماضية )

من النازحين، من مدينة الرستن التابعة لمحافظة حمص، واختاروا الجموس مع بعضيم في 
المقعد؛ وبالنسبة لممشاركة في الدرس فيم يشاركون ويتفاعمون كباقي الطالب، وفي وقت 

سة: "بالنسبة لمطالب االستراحة يمعبون ويتقاتمون، ويبدون حالة اندماج مع أقرانيم؛ تقول المدرّ 
مح لو بالجموس معيم في المقعد، سأكثر من طفل ىل أقد كانوا يتعاطفون معيم، وسألني ين فالباق

كثر من مرة جمع طالب الصف مساعدات منيم، وقدموىا أخرى عن المساعدة، و أسئمة أو 
 .(23)لممدرسة ليتم توزيعيا عمى الطالب النازحين"

( يكون اً عام 19 -15في ىذا العمر )في مرحمة التعميم الثانوي، تكون األمور مختمفة نسبيًا، ف
 رسةعبر االحتكاكات في المد برزأفكارىم وتصوراتيم الخاصة، وت لدى الشبان والشابات

الخالفات في وجيات النظر، وحتى االختالف في الثقافات؛ ففي إحدى النقاشات التي دارت في 
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 .2335اٌّؼٍِٛاخ فٟ ٘زٖ اٌفمشج ٚاٌفمشاخ اٌرٟ ذ١ٍٙا، ِٓ شٙادج اٌّذسعح خٍٛد،  -
23

 .2335اٌّؼٍِٛاخ فٟ ٘زٖ اٌفمشج ٚاٌفمشاخ اٌرٟ ذ١ٍٙا، ِأخٛرج ِٓ ػذج شٙاداخ ِٛثمح ِٓ لثً فش٠ك اٌؼًّ،  -



 سات الجمهورية الديمقراطيةمركز درامدينة السممية والنازحين إلييا قسرًا        سكان  العالقة بين -السوريون وتجربة النزوح 

22 
 

ن و نازح وكان بينيم طالبٌ  ،يذة السممية، دار نقاش بين التالمإحدى المدارس الثانوية في مدين
األحرى حول الطوائف الدينية، وسرعان ما بمن حمص، وكان موضوع النقاش حول "الدين" أو 

"طائفة"  نازحٌ  ر النقاش ليصبح نوعًا من توجيو التيم المتبادلة بين الطرفين، حيث ىاجم تمميذٌ تطوّ 
فتحول النقاش إلى عراك باأليدي، الذين من مدينة السممية، وردوا ىؤالء عميو بالمثل،  يذالتالم

 .بالنفوربين الشبان عالقات مشحونة بالتوتر والشعور  وسادت

، ورغم مرارة ما يمرون بو ميذوطات التي يخضع ليا جميع التالوعمى الرغم من كل ىذه الضغ
بسيطة، كانوا أقدر من غيرىم من  ، فإنيم، ولو في حدودٍ (24)من تجارب مفسدة لمحظات الطفولة

 ئات العمرية عمى التكيف والتأقمم مع الظروف الجديدة.الف

السوريين النازحين في  ذيرصد عالقات التالماستنتاجيا من  نفسيا التي تمّ مالحظة الوىي 
كثر قدرة عمى أن، حيث الحظنا أن األوالد كانوا المبنانيي يذ، وعالقاتيم مع باقي التالم(25)لبنان

ون ليا في بعض األحيان، وأكثر قدرة عمى تطوير آلياتيم مواجية العنصرية التي كانوا يتعرض
 يذي ىذه المدارس الكثير من التالمالدفاعية من أىالييم، حيث بات من السائد أن ترى ف

بميجة أىل المنطقة، وحتى بمباسيم باتوا أقرب لمسائد في أماكن  نالذين باتوا يتكممو  نيالسوري
 دراستيم.

  دماج الوطني  ستراتيجية النظام لمنع االنإ

نجح نظام األسد في إحكام سيطرتو عمى مدينة السممية، ونشر عناصر ميميشياتو الموالية في 
طرأت متغيرات كثيرة عمى المدينة وعمى سكانيا وعمى عالقاتيم البينية وعالقاتيم مع فشوارعيا، 

 الجماعات الوافدة.

الوضع عمى  مدينة ضاغطًا ومؤثراً الحراك الشعبي الثوري في ال، حيث كان 2011فخالفًا لعام 
تأثيره، في الفترة الالحقة، وتسيطر بشكل شبو  سيتراجع ىذا الحراك، ومن ثمة، العام في المدينة

 ن لنظام األسد.يسمطة المخابرات والشبيحة والموالكامل 
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ً  ٚواْ اٌشعرٓ ِٓ ؽفً جاءٔا ٌمذ"ذشٚٞ ٌٕا إحذٜ اٌّششذاخ االجرّاػ١اخ فٟ اٌّذ٠ٕح:  - ً  ششعا  ػ١ٕف تشىً األؽفاي ٠ٚؼشب جذا

 فٟ حاٌرٗ ِٚراتؼح ِغاػذذٗ حاٌٚد اٌؼاٌُ، وً ألرً أْ أذّٕٝ ٚأٔا ج١ّؼُٙ لرٍٛا أٍٟ٘ أجاتٕٟ اٌؼٕف ٘زا عثة ػٓ عأٌرٗ ٚػٕذِا

 ".اٌّذسعح
25

ْ: "اٌرالِزجساجغ اٌرحم١ك اٌزٞ أجشاٖ اٌثاحث اٌشئ١غٟ فٟ ٚسلرٕا، طثش دس٠ٚش، تؼ -  اٌغجاي.. اٌخاطح اٌّذاسط فٟ اٌغٛس٠ْٛ ٕٛا

 .2335-3-33ِغرّش"، جش٠ذج اٌّذْ اإلٌىرش١ٔٚح، 
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 ،2011ماية النازحين في عام في المدينة قد استطاع ح الثوريّ  وبعد أن كان الحراك الشعبي  
سيؤدي تراجعو إلى ضعف قدرة ما تبقى ض لمضايقات القوى التابعة لنظام األسد، التعرّ  يموجنب
 ن لنظام األسديسمطة المخابرات والشبيحة والموالالقيام بيذه الميمة، لحساب زيادة وطأة عمى منو 

 عمييم وعمى أىل مدينة السممية. 

لمكثير من المضايقات وحتى لالنتياكات من ض النازحون في مدينة السممية، تعرّ بعد ىذا التحول 
كر الكثير من محاوالت التعرض لمنازحين المتواجدين قبل المجان الشعبية وعناصر الشبيحة، فذُ 

نيا تقوم بعمميات تفتيش ليذه أفي كثير من األحيان كانت تّدعي  في المدارس، من قبل لجان
ازحات وبناتين، كما ذكرت حوادث كثيرة، حيث أثناء ذلك التحرش بالنساء الن المدارس، بينما يتمّ 

لحيوانات نافقة عمى ىذه المدارس، لإلساءة لمنازحين ودفعيم لمخروج  قام الشبيحة برمي رؤوسٍ 
ى كدعم ض الكثير من الشبان النازحين لالعتقال واالستجواب بتيم شت. كما تعرّ (26)من المدينة

نساء النازحين وأسرىم، حيث ذكرت إحدى ت وطالت ىذه االعتقاال، المجموعات المسمحة وغيرىا
المعتقالت من مدينة السممية المفرج عنين في وقت سابق، رؤيتيا لمعديد من النساء النازحات 

 داخل المعتقل، في ظروف غاية في القير والسوء.

، 2013لجان الدفاع الوطني )الشبيحة( في كانون ثاني  الذي طال مقر   (27)وعمى إثر التفجير
منيم، وبحسب شيادة أحد الشبان النازحين  دضرب العدي حوادث التعرض لمنازحين، فتمّ  كثرت

الوطني، جاء  عمل في محل، وبعد تفجير مقر الدفاعأنا أ"من دير بعمبة في حمص يقول: 
نت أوجيي: في  اعنيف، وصرخو  وا بضربي بشكلٍ ؤ لى المحل وبدإمجموعة من الشبيحة 

وا ني من السجن، وطمبو خرجأمبرح، وبعدىا  ..، وتعرضت إلى ضربٍ نتم فجرتم المقرأ.. رىابي  إ
 .(28)ستمع ليم"أغادر ولم أمني مغادرة المدينة لكنني لم 

تركت كبير األثر عمى عالقة النازحين  قد ممارسات إذا ما أخذت في مجمميا، فإنياال ذهوى
داك عن شعور ، ىذا عبيا المرارة وعدم الشعور باألمانو شت بالمجتمع المضيف، وىي عالقاتٌ 

 عمى الموالين، بينما ال تتمكن قوى ن في منطقة باتت محسوبةً و نيم متواجدأالكثير من النازحين 
 ن قوى المعارضة ذاتيا تتعرض لالنتياكات.إالمعارضة فييا من حمايتيم، حيث 
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 ِٓ شٙادج ِا٘ش إعثش، عثك روش٘ا. -
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ٟ ٚعؾ ِذ٠ٕح اٌغ١ٍّح، ٚأٚدٜ تح١اج اٌؼششاخ ِٓ اٌّذ١١ٔٓ. -  ذفج١ش لاِد جثٙح إٌظشج ترث١ٕٗ، ٚاعرٙذفد ِٓ خالٌٗ ِمش اٌذفاع اٌٛؽٕ
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ا في كل إلى الكثير من األذى، وكانو  2012ض النازحون في مدينة السممية، ومنذ بداية عام تعرّ 
عن  سمبي   رٌ منيم مغادرة المكان وفي ذاكرتيم تصوّ  حول ليم وال قّوة، ففضل العديد الحاالت ال
تفاصيميا، فالمدينة التي باتت تحت حكم ميميشيات الشبيحة والمرتزقة، بات كل  المدينة بكلّ 

ذ ا كان ىذا سكانيا عرضة لشتى أنواع االنتياكات، من الخطف والقتل واالعتقاالت وغيرىا، وا 
 حال سكان المدينة، فما ىو حال ضيوفيا!؟.

الناشطات في مدينة السممية دورًا ميمًا عمى عدة  ىذه الظروف األمنية السيئة جدًا، أدتفي ظل 
تشكيل "تنسيقية نساء  حين، حيث نجحت نساء من المدينة فيأصعدة كان من بينيا دعم الناز 

ظيم الحراك الشعبي في غاية منيا المساىمة في تنمنظمة مدنية كانت المدينة السممية" وىي 
 ت التي حصل عمييا فريق البحث، أدتوبحسب الشياداالمدينة وتحديدًا القسم النسائي منو؛ 

نت النساء من الدخول إلى في دعم النازحين، فتمكّ  تنسيقية نساء مدينة السممية دورًا ميماً 
زح تحت وطأة المراقبة الدائمة من قبل والتي كانت تر المدارس التي ضمت أسر النازحين، 

مين ما يمكن تأمينو من احتياجات ليذه عممت النساء عمى تأعناصر الشبيحة والمخابرات، و 
ونجحن في تكوين شبكة من العالقات مع النساء النازحات والتي انخرط بعضين  األسر،

  .(29)بالنشاطات المتوفرة بالمدينة

إلى الريف انتقمت من النازحين  ًا كبيرةعدادشطون إال أن أورغم كل الجيود التي بذليا النا
آخر باتجاه ريف حماه وريف إدلب  و، كما انتقل قسمٌ يريب، حيث تضعف قبضة النظام وموالالق

، عانى 2014-2012المحرر، وآخرون غادروا سورية. وفي أغمب الحاالت، وخالل سنوات 
 عن المدينة. سمبي   ىً خ في ذاكرتيم معطا معاناة، وترسّ النازحون في مدينة السممية أيم

 عمى سكان السمميةلدى المعارضة  وغياب مشروع وطني  التطرفأثر 
، بقدر ما 2011بقدر ما شيدت المدينة اندفاعًا باتجاه إيواء النازحين وتأمين مستمزماتيم في عام 

رة السورية في ، ستدخل الثو 2012تصف عام نم فمنذ ندفاعة ألسباب مختمفة؛تراجعت ىذه اال
ىذا  طورىا العنفي، وسيزداد مع الوقت ثقل ووجود التيارات المعارضة المتطرفة، وسيرمي كلّ 

 بظاللو عمى سكان المدينة وعمى عالقاتيم مع الوافدين إلييم قسرًا.
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من جية، وبينيم وبين النازحين  السممية يلاىكذا تمقت مساعي سمطة األسد لزرع الشقاق بين أى
من التنظيمات المتطرفة. حيث عرفت المدينة موجة من  اً كبير  اً ، عونمن جية أخرى نةلمديإلى ا

تابعة لقوات نظام األسد، وسط  ة بعد سمسمة من التفجيرات التي طالت مقار  المشاعر السمبيّ 
المدينة، والتي أوقعت العشرات من الضحايا المدنيين وكان في أغمب األحيان بتوقيع من جبية 

 شبيية بيا. تي تبنت ىذه التفجيرات أو تنظيماتٍ النصرة ال

ة المتطرفة كجبية النصرة والفاروق اإلسالمية، ل اقتراب التشكيالت العسكريّ ومن جية أخرى شكّ 
مناخًا من اليمع ساد المدينة، وربما طرح ألول  بعد، من محيط مدينة السممية، وتنظيم داعش فيما

 سبب فنائيا. يا المذىبيّ مرة مخاوف الجماعة من أن يكون اختالف

ارضة، ليس فقط غياب من قبل المع ىماالً مشيد وجدت جرائم القوى المتطرفة إولتكتمل قتامة ال
، إن لمقوى المحمية التي حاولت أن تتعامل مع الموضوع العسكريّ  ىماالً إ مواجية معيا إنما أيضاً 

 اً أصميّ  ىماالً إعتبره الكثير من الناشطين ضفنا ىذا لما اذا أاً لجيودىا. وا  بيا وتخريب اً تشكيكلم نقل 
، والتعامل معيم كـ"آخرين"، يصبح من ، كما السياسيّ ميّ رة في مدينتيم، عمى الصعيد اإلعاللمثو 

وفيم  كيم بالثورة،الرغم من تمسّ سع من مؤيدي الثورة عن المعارضة عمى السيل فيم انفضاض وا
بيذا المعنى فشمت المعارضة عن الحماية.  ى بحثاً كيف انكفأ أىالي المدينة إلى جماعاتيم األول

حول جممة التطورات التي راحت تشيدىا مدينتيم، واقتصرت  في المدينة من تقديم إجاباتٍ 
لقوى الثورة داخل  متواضعة وغير متناسبة مع ما يجري من تآكل تدريجي   مواقفيا عمى ردود فعلٍ 

ة في المدينة ودورىا في في االصطفافات السياسيّ  قةٍ يحتاج إلى دراسة معمّ  مرٌ وىو أ المدينة.
 .، وىو ما سنتوسع بو في بحث منفصلبيّ الحراك الشع

من ردود  كبيرةٌ  ومن المشاعر المشحونة بالخوف والغضب، وحتى اليمع، تولدت مجموعةٌ 
مع الجماعات  من سكان المدينة يا بروز احتكاكات سمبية بين قسمٍ األفعال، والتي كان من ضمن

صبع ىذه المشاعر وفي توجيو إ كاءفي إذ موالو نظام األسد دورًا ميماً  نازحة إلييا، وأدىال
 االتيام إلى النازحين في كونيم داعمين لممتطرفين.

آخر من معارضة  إلى المغادرين قسمٌ  ونتيجة ذلك غادر المدينة الكثير من أسر النازحين، وانضمّ 
ي المدينة فيرزح وعناصر الشبيحة، بينما من بقي ف بالخوف المدينة. وبقيت المدينة محكومةً 
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اء، وليس آخرىا وليا غياب أساسيات الحياة اليومية من ماء وكيرباء وغذتحت ضغوطات ليس أ
 خاص لإلحاطة بيا. نسان التي تحتاج إلى بحثٍ انتياكات حقوق اإل

 خالصة

تعددة، تركت مكان سكنيا م لجماعاتٍ  عبر سنوات طويمة من الزمن، وجيةً  مت مدينة السمميةشكّ 
المتتالية  موجات النزوحالطبيعي وىربت خوفًا عمى حياتيا أو ىربًا من الفقر والجوع، فساىمت 
ن أاآلخر الذي يمكن  إلى المدينة في تشكيل ىويتيا، وتحديد مزاج وثقافة أىميا؛ فاالنفتاح عمى

وغرافية وما تركتو من آثار عمى نقع عميو في مدينة السممية، قد يكون نتاج ىذه الخصوصية الديم
 التركيبة االجتماعية والمزاج العام لقاطني ىذه المدينة.

وقد يكون من الصحيح تمامًا، أن مدينة السممية تتقاطع وتتشابو مع أغمب مدن سوريا، عمى 
تكمن في التوليفة الثقافية السائدة العامة، إال أن خصوصية المدينة، صعيد الثقافة االجتماعية 

عة من العالم، كانت نتاج تمازج جماعات مختمفة حمت عبر الزمن في ىذه البق ييا، وىي ثقافةٌ ف
ة جماع حول ضرورة االنفتاح عمى اآلخر والقبول بتنويعة ثقافية اجتماعيّ وأنتجت ما يشبو اإل
 .الجماعات في العيش مع بعضياالستمرار ىذه  سائدة كشرط أساسي  

اندفع اآلالف من سكان المدينة خمف حمم الخالص من القير، ومع انطالق الثورة السورية 
بنائو. وىي األىداف ألجميع  ديمقراطي   واالستغالل، والتيميش، والفقر، ومن أجل وطن سوري  

وىي المشترك الذي بشر بكسر أسباب التباعد بينيم كونو  ،ين السوريينالتي شاركوىا مع مالي
 .يتشكل في العمل المباشر كان وعياً 

ن من مدينة السممية لممشاركة و ، وخرج الناشطسرت الحواجز بين مدينتي السممية وحماةكُ  وفعالً  
إلى احتضان السممية  ، وصوالً معاً  نو ق الناشطفي مدينة حماة. ونسّ  العارمةفي المظاىرات 

 ت سمطة األسد في المدينةبين الثورة ورجاال لمنازحين من حماة، وما عرفو النزوح من صراعٍ 
 اء النازحين، ولتوفير احتياجاتيم. ذيإ من لمنعيم

كانت كثيرة في مواجية سمطة دموية تمتمك  ،، بما فييا االندماج الوطنيّ إال أن متطمبات الثورة
دواتيا الخبيرة في ىذا الشأن. كما أن ىذا أ، وتمتمك من العمل عمى تفكيك المجتمع السوريّ  اً تراث
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 ق المجمس الوطنيّ ، لم يوفّ سياسي   دٍ الثورة كان بحاجة لتجسّ  الذي بشرت بو االنتقال الوطنيّ 
ن ممارسة القوى المييمنة فييما كانت إنو، وال االئتالف الذي لحقو. بل المعارض في أن يكو 

بينما كانت ىيئات المعارضة األخرى ممحوظ التفكك وليس الثورة بآماليا.  ة، تشبو بشكلٍ يتمييز 
 دومتو. ضعيفة التأثير إن لم تكن مع

دواتيا، والفعل المؤذي لمقوى المييمنة في أجيزتيا و أين الفعل التدميري لسمطة األسد و وب
طوة باتجاه ، التي أممت أن تكون خالتالقي في مرحمةالمعارضة، انتكست حركة المجتمع 

ق عن الحماية. وفي سيا بحثاً  الما قبل وطنيةالجماعات  باتجاهلى االنكفاء إ، االندماج الوطنيّ 
، وذىب الكثير من الضحايا مع اآلمال، المجتمع السوريّ  ت سمطة األسدىذه العممية سحق

. وىو ما لم يكن محصمة خاصة وانكسرت عناصر الثقة بين أغمب مكونات المجتمع السوريّ 
بمدينة السممية، أو خاصة بعالقة سكان المدينة مع النازحين إلييا، بل بات الشعور بعدم األمان، 

ألسباب تتنوع ولكنيا  تقاسميا السوريون بشكل عام  ي ةً عامّ  بالريبة حيال اآلخر، سمةً  والشعور
نيا لم تكن عمى سوية إ بخصوصياومعارضة أقل ما يقال  ،ستبداداالتتمحور حول نيج سمطة 

 ثورة السوريين.

السممية ، إال أن الجانب المضيء في األمر يكمن في أن مدينة قاتماً  اليوميبدو المشيد العام 
الثورة القائمة أشكااًل من التعايش والتضامن ال  وجارتيا مدينة حماه، كانتا قد اختبرتا في ظلّ 

سابق ليا، وتعممتا كيف يمكن بناء نواة لوحدة وطنية جامعة، وىو ما أثبت أن ال خصوصيات 
لشعوب، عابرة لمتاريخ، وأنو في سياق توفر الشروط الموضوعية، فإن الشعب السوري، كباقي ا

ينحو باتجاه بناء مجتمع مشدود األواصر، يجد فيو األفراد كما الجماعات موقعًا ليم في المشيد 
 الوطني السوري العام.


