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 مدخل

 (1)عف إستراتيجية لـ تكف النتائج السمبية ناتجةً  ،رياالصراع في سو خبلؿ أربع سنوات مف عمر 

أيضًا عف عدـ فيـ القوى المسيطرة عمى  دميرّية التفتيتّية فقط، بؿ نتجتالنظاـ السورّي الت
يجاد إستراتيجيةٍ  ـ مقولة ليا تدعّ  مضاّدةٍ  المعارضة ليذه اإلستراتيجية، وعدـ العمؿ عمى تفكيكيا وا 

كما أف سموؾ بعض أطراؼ المعارضة مسمؾ ت بوجودىا أصبًل. أقرّ  المواطنة والشعب، ىذا إف
لصالح إستراتيجية النظاـ  المشاركة الشعبيةمفيومي المواطنة و أضعؼ  ،والترويج ليا ،الطائفية
 . التفتيتية

 إف ـ "إستراتيجيًا"،األيا خبلؿ األسابيع الماضية كاف ىناؾ تحّوٌؿ يمكف أف يعدَّ في مقبؿإال أنو 
قيادة ال سموؾوىو  ؛إلى دائرة الوطنيّ  ف دائرة المحميّ وخرج م ،وُعمِّـ كخياٍر وطنيٍّ سوريٍّ ر تطوّ 

قادسية " التي أطمقت عمييا المعارضة أسـ معركةالأثناء العسكرّية والسياسّية في محافظة درعا 
كوف ىذه توقد وبعدىا، واألثر اإليجابي الذي تركتو عند أبناء محافظة السويداء.  "بصرى

 نواةٍ  ًا في تشكيؿيت المعارضة السورية ليا وألثرىا، مفصبًل ميمّ ة، إذا ما تنبّ لمحميّ ا السموكيات
وتتجو بيا  الحراؾ الشعبيسترتيجية وطنية عمى كامؿ التراب السوري تصب  في صالح قوى إل

 نحو الدولة الوطنية.  

عمى ىذا الحدث  وأثر ؛"قادسية بصرى"معركة النتائج البحث ميدانيًا في: ىذه الورقة نحاوؿ في 
الممحوظ لتمؾ العبلقة باتجاه التوازف  واالنزياح التدريجيّ  ؛الجارتيف درعا والسويداءبيف عبلقة ال

بتفاصيؿ المعركة إلظيار  بالتدقيؽ نيتـ  واألسباب التي تقؼ وراء ىذا االنزياح. كما  ؛واالستقرار
ليات الفعاو  ،الجيش الحر سموكياتوبالمقابؿ اإلضاءة عمى  ؛ة النظاـ اليادفة لمفتنةإستراتيجيّ 

البحث في تطورات الرأي عند و  ؛في السويداءاألىالي في وأد تمؾ الفتنة وطمأنة ، درعا ة فيالمدنيّ 
وشيادات األشخاص  ؛المشاىدات :معتمديف في ىذا البحث عمى األخيريف بأثر ىذه السموكيات.

عبر أو عف طريؽ المراسبلت  ،التي حصمنا عمييا مف خبلؿ المقاببلت الفردية مف قمب الحدث
معتمديف منيجًا لمبحث يقـو عمى المبلحظة ، و الموضوعية متوخيف .قنوات التواصؿ االجتماعيّ 

الشيادات  بمقارنةكما قمنا موضوع البحث.  والرصد لمحاالت االجتماعية والسياسية التي تخص  
                                                                 

، يجًٕعخ يٍ انكزبة، اعذاد " انسٕسٚخ انثٕسح يٕاجٓخ فٙ االسزجذاد سهطخ اسزشارٛجٛخ " انكزبة اإلنكزشَٔٙح إنٗ ًٚكٍ انعٕد - 1

 http://goo.gl/CBRz3xدساسبد انجًٕٓسٚخ انذًٚمشاطٛخ،  ٔرحشٚش ٕٚسف فخش انذٍٚ، اصذاس يشكض
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 ،بينيا ةً األكثر موضوعيّ رنا أنو ما قدّ رجحنا المتفؽ عميو و  ذلؾ وبعد ،ع بعضيامالتي بحوزتنا 
 .يمكف البناء عميو وأساساً يمكف الركوف إليو صبح معطًى لي

 الجارتين المحافظتين العالقة بين 

لسويداء حوليا، كما السورية حتى انقسـ الرأي في محافظة ا االحتجاجاتكة حر ف انطمقت ما إ
عممنا عمى عرضيا في  ،مواقؼ المتردديفأثرت عمى  عمـو سوريا. وكاف ىناؾ عدة عوامؿ في

ومنيا ما ىو  ،واقتصادي   . منيا ما ىو سياسي  (2)الثورة" زمف في بدرعا السويداء عبلقة "فيبحثنا 
الحركة النخبة المثقفة في محافظة السويداء في . وكاف مف البلفت مشاركة ، وطائفي  تاريخي  

المحافظة،  اعتصامات المحاميف فيذ انطبلقيا، والسّيما من المطالبة بالتغيير والمشاركة السياسية
. كما أف (3)ات األولى لمثورة في العاصمة دمشؽحافظة في النويّ بناء المومشاركة الناشطيف مف أ

 ،دارة الخبلؼ فييا، عرؼ آلية إلتاريخيّ  منتجٌ ظة، وىو البنية التضامنية لممجتمع في المحاف
بيف  حيث استطاع المعارضوف مف خبلليا المحافظة عمى السمـ األىمي في حدوده الدنيا

ف ممّ  كبيرٌ  فجزءٌ  الفتنة مع درعا؛ المجتمع لمحاوالت زرع اومةفي مق ىذا ما ساعدو المحافظتيف، 
الرغـ الضيافة لمنازحيف وحسف الجوار؛ عمى  يمكف تصنيفيـ مواالة، كانوا حريصيف عمى حسف

 العسكري.  والسّيما األمف يةاألمن القوى ليا تعيب" التي عمد، ومف "األالمف كؿ الضغط األمنيّ 

ظاىرة أنتج المجتمع ، (4)راطية، وبعض المجموعات العسكريةوباإلضافة لمقوى المدنية الديمق
تطييؼ  تبتغي، بحجج مواجية بقية الشعب السوريّ جو في ز  في سياؽ مقاومتو "مشايخ الكرامة"

عندما ىاجـ الظيور بدأت ب الظاىرة التيوىي . لممطالب الشعبيةعف قمع النظاـ  الصراع الناتج
ع المتخمفيف والممتنعيف عف يلتجم عسكري   مركزٌ وىو )معسكر سد العيف  مجموعة مف المشايخ

وبعدىا قاـ . السمطاترغمًا عف  المحتجزيف وأطمقوا سبيؿ (داء الخدمة العسكرية في السويداءأ
بعد أف أقدـ  ،"انتخابات الرئاسةػ"لبلحتفاؿ ب كانت منصوبةً  خيمةٍ خريب بت "مشايخ الكرامة"

مديف في ل واضحٍ  استغبلؿٍ في  ،الديف لباَس  مسكينةٍ  مرأةٍ اعمى إلباس  المؤيديفمف  موعةٌ مج

                                                                 
 http://goo.gl/K2rhYPدساسبد انجًٕٓسٚخ انذًٚمشاطٛخ:  يشكض سح،انثٕ صيٍ فٙ ثذسعب انسٕٚذاء عاللخ ًْبو انخطٛت، فٙ  - 2
يٍ يؤسسٙ "رُسٛمٛخ  ٔ"عًش األسعذ"، ْٔى "عبصى حًشٕ"ٔ  "شبد٘ أثٕ فخش"يُٓى ثشكم ٔاسع ثعذ اعزمبنّ كم يٍ   ف  ش  ع    - 3 

أيم "، ٔ"أنٛس يفشج"ٔ "إثبء يُزس"، ٔانُبشطبد انُسٕٚبد "صٚبد ججم"ٔ "عًش انخطٛت"ٔ "جالل َٕفم"أحٛبء ديشك"، ٔانذكزٕس 

سٚف ديشك،  فٙ  يٍ انًمًٍٛٛ عض يٍ اعزمم يٍ أثُبء انسٕٚذاء،. يع انعهى أٌ ث" انز٘ اعزمم أٚضب  عذَبٌ انذثس"بشظ صٔجخ انُ "َصش

 طالق سشاحّ َزٛجخ يضبعفبد اعزمبنّ...ثعذ إ "خ ثشكخأسبي"انذكزٕس  رٕفٙكًب ، "يأيٌٕ َٕفم"غبثٙ فزم رحذ انزعزٚت يثم انُبشظ اإل
 انثٕسح، يشجع سجك ركشِ صيٍ فٙ ثذسعب انسٕٚذاء عاللخ فٙ - 4

http://goo.gl/K2rhYP
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لـ يعترؼ بيا عامة الشعب  انتخاباتٍ وجعموىا ترقص ابتياجًا بنجاح بشار األسد في السياسية، 
 ،"ملورانس سال  "وعمى إثر ىذه الحادثة اعتقمت قوات النظاـ الشيخ  .والمجتمع الدولي السوريّ 

تطالب  ،(6)"عيف الزماف"بالقرب مف  (5)حةفخرجت مظاىرة مسمّ  ،"مشايخ الكرامة"وىو مف 
 وفيق" زيف عمى شخصمركّ  ؛د بسياسات األجيزة األمنية وتطالب بإسقاطياوتندّ  ،طبلؽ سراحوإب

 رئيس فرع األمف العسكري.  ،"ناصر
عمى طريؽ قرية  ويّ الج لؤلمف بيدـ حاجز "مشايخ الكرامة"قاـ  22/1/2015وفي تاريخ  

خطابو الشيير الذي  "البمعوس وحيد"فأطمؽ بعدىا الشيخ  ،بعد إساءتو لسكاف القرية ،المزرعة
 . بالقتؿ رئيس فرع األمف العسكري في المحافظة دوىدّ  ،بشار األسد ى فيو الرئيستحدّ 

في محافظة في كثير مف سموكيات المجتمع  حضوٌر محوري   مقاومة الفتنةسمفنا، لوكاف، كما أ
حوؿ الرغبة في  ليس بالقميؿ مف المؤيديف بيف المعارضيف مع قطاعٍ  اً السويداء، حيث وجدنا تبلقي

 ىناؾ أسباب أخرى عممت عمى توجيو الرأي العاـ. منيا: . ولكفْ حصار الفتنة مع محافظة درعا
 التمويف والمحروقات. سوء معيشة أبناء محافظة السويداء وقمة موادّ  -1
 .ى مف أبناء المحافظة في صفوؼ جيش النظاـكثرة القتم -2
وقتؿ مجموعة مف الشباب في السجوف تحت  ،ة ألبناء الجبؿسوء معاممة األجيزة األمنيّ  -3

  .التعذيب
وحوادث الخطؼ والنيب والسرقة التي بات واضحًا لؤلىالي أف  الفوضى التي تعـ  الجبؿ -4

 النظاـ ىو المسؤوؿ األوؿ عنيا.
 .وعدـ قدرتو عمى الحسـ لنظاـا بفشؿالشعور العاـ  -5

 إستراتيجية النظام في بث  الفتنة بين المحافظتين

إلى زرع  ،ومنذ األياـ األولى لمثورة ،عمد النظاـفي مقابؿ المبادرة األىمية، وفاعمية المعارضة، 

ة نّ وأف سُ ؛ يالسنّ  السويداء مف المدِّ دروز  بر تخويؼع الجارتيف؛ بيف المحافظتيف والشقاؽ الفتنة
ويريدوف السيطرة عمى السويداء عندما يصبح الظرؼ  ،حوراف يشكموف الخطر األكبر عمييـ

 يديرىا التي مواتيًا، وبدأ يفتعؿ المشكبلت عبر شبكة المخبريف والفاسديف والميربيف وقطاع الطرؽ 

                                                                 
5-  :ٌ  http://goo.gl/yyaL9xيظبْشح عٍٛ انضيب
 .عُذْىكجٛشح  ٔسيضٚخ لذسٛخ ٔنّ نهذسٔص، دُٚٙ ٔيضاس يمش - 6
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 ."البمعاس جامل" بدويشخص  عبر ويداءس فرع األمف العسكري في السرئي "ناصر وفيق"
عمى الشبكة التي ة بيف المحافظتيف، و ة والمناطقيّ ة والتاريخيّ مرتكزًا عمى درايتو بالحساسيات الدينيّ 

حرصيا ما يظير قدـ آليات عمؿ النظاـ التفكيكية، و ىو و  .قبؿ أف تبدأ الثورةواستفاد منيا أسسيا 
  .وصوال الى تمؾ التي بيف الفبلحيف والبدو ،والطائفية ،واألثنية ،المناطقيةعمى تفعيؿ النزاعات 

رئيس فرع األمف  مف أدوات ،ومجموعتو، "البمعاس جامل" المدعو اؿ،وماز  ،ىذا السياؽ كافوفي 
في السويداء ودرعا أو  حدثٍ  قبؿ كؿِّ ف يا.يحتاج لالخطؼ والفتنة والقتؿ عندما لتنفيذ السياسي 

تيدؼ مف ورائيا إلى تجييش الشباب في  ،ما تعمد ىذه المجموعة إلى افتعاؿ مشكمةٍ  ،بعده
 ،رعندما يتعرضوف ألي خط غريزيٍّ  موف بشكؿٍ أف أىالي السويداء يتكتّ  وىـ عمى درايةٍ  ،السويداء

إطبلؽ  فقبؿ أياـ مف معركة بصرى تَـّ  .فعميـ تجاه درعا اتويصبح الباب مفتوحًا الستثمار ردّ 
مجيوليف، عمى الرغـ مف االنتشار  ؿِ بَ بعد منتصؼ الميؿ مف قِ  "االقريّ "النار عشوائيًا في بمدة 

أىالي درعا  الواسع لؤلمف والدفاع الوطني، وبعد ىذه الممارسات تخرج اإلشاعات األمنية متيمةً 
وعناصر  المؤيديفمف  ف الحقًا أف مجموعةً ف اقتحاـ البمدة. وتبيّ وأنيـ كانوا يريدو  ،في ذلؾ

 ىـ مف قاموا بذلؾ. "ميميشيا الدفاع الوطنيّ "

إلحياء ذكرى  "االقريّ "إلى بمدة  "البمعوس وحيد"وبعد ىزيمة النظاـ في بصرى وذىاب الشيخ 
بشعبية ال يستياف  أصبح يتمتع الذيرحيؿ القائد العاـ لمثورة السورية الكبرى سمطاف األطرش، 

ويعود ذلؾ لرفضو سياسات النظاـ وفضحيا والوقوؼ في وجييا عند  ،بيا في محافظة السويداء
 ضِ عرّ بعد ت "المزرعة"عمى طريؽ قرية  الجويّ لؤلمف  اً ما بعد أف ىدـ حاجز والسيّ  ،الضرورة
ف ىناؾ كا "األطرش سمطان"ألىالي القرية واإلساءة ليـ. وعند دخولو إلى ضريح  عناصره
ثـ أنزلوه  فيما بينيـ، وحصمت مشاحناتٌ  ،فأمر بإنزالو ،يرفعوف عمـ النظاـ المؤيديفمف  مجموعةٌ 

وبعدىا ألقى خطابًا يؤكد فيو عمى ضرورة السمـ األىمي والمحافظة عمى العبلقة الطيبة مع  ،عنوةً 
وبّيف  ،يالنظاـ في بثّ مشيرًا إلى مسؤولية ا ،وأف الحرب يجب أف تكوف عمى الفتنة "،درعا"أىالي 

 في األحداث األخيرة لـ يكف في نيتيـ االعتداء عمى محافظة السويداء.  "درعا"أف أىالي 

 قتؿُ  تَـّ  ،والذي لقي استحسانًا عند أىالي السويداء عامة ،وفي اليـو الذي تبل ىذا الحدث الشعبيّ 
داء الذي كاف قد ُخِطؼ ىو في السوي "ركاب صافي"وىو الشاب  "المتونة"أحد الشباب مف قرية 
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بدرعا ضمف  "حيط"قتؿ شابيف مف قرية  وبعدىا بأياـ تـّ  ،واثناف مف أقاربو مف ِقبؿ مجيوليف
"؛ الناصري فخري محمد"و "األقرع محمود إبراهيم"وىما  ،أراضي السويداء بمبلبسات غامضة

أشيع أف مف قتميـ ىو بل األيدي، وبعدىا وىما مكبّ  ،يف عمى األرضحيث ُوجدا مقتوليف ومرميّ 
" المعروؼ بأبي العباس، الذي ينتمي في المذىب إلى شيعة بصرى، ويسكف في حيدر موسى"

عبلمية عدة عمى حات إ)وىذا ما أكدتو صف .مدينة صمخد قرب مركز أمف الدولة في المدينة
 "(الموحدة شبكة التواصؿ االجتماعي "الفيس بوؾ" منيا "شبكة أخبار درعا والسويداء

 فييا غايتاف: ، لوؿ ىذه الممارسات لمنظاـك

 ،عضويًا فيو ،طائفيٍّ  أىالي السويداء، تحت عنوافٍ وتكمف في ربط  :اجتماعية سياسية غاية -1
ة، اليشة أصبًل ، وعبلقتيا البينيّ وأيضًا تفتيت البنى االجتماعية ؛ليظير عالميًا بأنو حاـٍ لؤلقميات

وتفتيت جيد السورييف المبذوؿ لنيؿ الحرية والكرامة،  لطوؿ تخريبيا مف قبؿ النظاـ الحاكـ؛
خراج  السورييف ضد  حيث يقـو بيا كؿ   ،مف دائرة التمرد عمى الظمـ والفسادالحراؾ الشعبي وا 

وبذلؾ  ،أو في أحسف األحواؿ حرب أىمية ،إلى دائرة حرب الجميع ضد الجميع ،الطاغية المستبد
 .في فخ العدمية المجتمع بشكؿ نيائي سقطيو  النظاـ بإسقاطالشعبية تنتيي المطالب 

 زج  تُ فَ  ؛بالوكالة عف النظاـ حربٍ خوض أىالي السويداء في توريط  :عسكرية غاية -2
فالنظاـ عندما شعر  ؛ويتفرغ ىو ألعماؿ عسكرية أخرى ،بينية ف في حرب استنزاؼالمحافظتا

الدفاع  بدأىا بالمجاف الشعبية ومف ثََـّ  ،ر بالخطة البديمة وىي الحرب بالوكالة عنوفكّ  ،بعجزه
واآلف يسعى لتحويؿ الدروز إلى مجنديف في ما يسمى  ،وبعدىا لجاف المقاومة الشعبية ،الوطنيّ 

 جيش الحشد الشعبي ضمف جيشو المتيالؾ.

 :الميل العام لمرأي في محافظة السويداء

 والمعارضة المدنية، ،وطنيّ المنحى الشعبية ذات المبادرات كاف لم ،ستراتيجية النظاـبمقابؿ إ
 ضعفت بعبلقةٍ وىي مف المحافظتيف، في بناء جسور الثقة والتعاوف.  في كؿٍّ  ،ورىا المحوريّ د

متعددة  ةٍ ييف إلى يد قوى عسكريّ وانتقاؿ مركز الفعؿ مف دائرة المدن ،مع تقدـ العسكرة ةٍ طرديّ 
 ف أماـمف التخبط، ووضع عمـو السوريي ة. األمر الذي أدى لكثيرٍ يديولوجيّ األىواء والخمفيات األ
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، وحاولت استثماره بأقصى حرصت سمطة األسد عمى تعزيزه وتكريسو الشؾ بمستقبميـ، وىذا ما
، ولكف أىميا التنافس عمى بينما تخبطت المعارضة ألسباب يصعب تكثيفيا بعجالة طاقتيا،

الحركة التي تفارؽ طبيعة  ،، والغرؽ في وحؿ األيديولوجيا وأوىامياالسمطة وشراء الوالءات
 لوجي نفسو مع اختبلؼ المصدر؛ وىذا الفشؿيو ، التي ثارت عمى االستبداد األيدة المدنيةالشعبي

تدمر المدف، وتعتقؿ،  التي تأتييـ مف سمطةٍ تضاؼ لتمؾ  ويبلت انعكس عمى الشعب السوريّ 
، أو أخبلقيٍّ  وتقتؿ دوف أي وازعٍ   . إنسانيّ  قانونيٍّ

ة رغـ كثرة أعدائيا، وتعدد المدنية الديمقراطيّ  ةر فالمبادلكف األحداث لـ تكف كاممة السواد، 
 ة عرفت محاوالتٍ القوى العسكريّ  كما أف؛ بقيت تقاـو تحت نيرىا صبحت تقبعالسمطات التي أ

المناطؽ المتنازع  كؿّ ، وىو ما حصؿ في ةٍ ديمقراطيّ  ةٍ وطنيّ  لمنيوض عمى أسسٍ  ألطراؼ منيا
وىو ما كاف  الجدية.بعض أىـ ىذه المحاوالت  الذي عرؼ برزىا الجنوب السوريّ عمييا، ومف أ

غمبة الثقافة الوطنية رعا، ولفي مدينة د ا طبيعة التكافؿ والتضامف العشائريأىمي سبابٍ أل نتيجةً 
 . (7)االديمقراطية فيي

ارضة المسمحة في معركة بصرى الشاـ، التي سموكيات قوى المع ًا فيوبارز  راً مبشّ وجدناه  ماوىو 
الجـز برأي ثابت  وعدـ إمكانية الرغـ مف قرب الحدث، سـ "قادسية بصرى". وعمى ا طمؽ عميياأُ 

لـ يتبمور  صراعٍ  ىو سمةُ عدـ الثبات ؿ مستقبؿ العبلقة بيف المحافظتيف، كوف أو شبو ثابت حو 
 يعد   ةٍ واقعيّ  إال أننا وجدنا أف ىناؾ آلية عمؿٍ - بعد رئيسي  و  فاعؿٌ  ـٌ منظّ  ديمقراطي   وطني   تيارٌ  فيو

نتاج في طريؽ إ اً وكشفيا، وتعميميا، ميمّ  ،وبأثرىا عمى المجتمع ،التوقؼ عندىا، والبحث فييا
 مضرة بالنسيجالحتماالت االولتوضيح كيؼ أف نموىا عمى حساب . ىذا التيار ووعيو العمميّ 

بيف قطاعات لطالما  ممطالب الديمقراطيةالميؿ الصاعد لفي تعزيز ميمًا  سيكوف عامبلً  ،الوطنيّ 
 عتبرت مترددة. ا

 ."قادسية بصرى"جانب من معركة 

قادسية "اقتحاـ بصرى الشاـ أكثر مف مرة قبؿ معركة  جيش الحر والفصائؿ اإلسبلميةحاوؿ ال
إال  أف اقتحاـ بصرى ال يتـ   وافأدرك .وفشمت تمؾ المحاوالت ،مف محوري جمّريف ومعربة "بصرى

                                                                 
٘   انٕضعغبص٘ دحًبٌ،  - 7 ، يشكض دساسبد انجًٕٓسٚخ انذًٚمشاطٛخ: رٕضٛحٛخ خشٚطخ يع دسعب يحبفظخ فٙ انعسكش

http://goo.gl/qrJJyG 



 ةمركز دراسات الجمهورية الديمقراطي     وأثرها عمى محافظة السويداء "قادسية بصرى"-محافظتا درعا والسويداء في مواجهة الفتنة

 

01 
 

 ،ابكّ )تتداخؿ أراضييا مع قرى  "صماد"ية وقر  ؛مف ثبلثة محاور ىي جمّريف، معربة، صماد
قع في الريؼ الجنوبي الغربي ىذه القرى الثبلث تو  .التابعة لمحافظة السويداء (دوُبرْ  ،وذيبيف

الجيش الحر  يضطرس حيث ؛تكمف حساسية ىذا المحور في ىذه الجغرافيا المتداخمةو  ،لممحافظة
قطع طرؽ اإلمداد  ، ومف ثَـّ "صماد"و الدخوؿ إلى ى لليتسنّ  (دا وذيبيف وُبرْ بكّ )تعطيؿ حواجز إلى 

مف  تسممت مجموعةٌ  ؛ حيث "قادسية بصرى". وىذا ما حدث في معركة عف بصرى واقتحاميا
وفصموا بينيا وبيف الحواجز التي تتموضع في قرى السويداء  ،"صماد"إلى قرية  الجيش الحر

كيمو متر خط نظر. عندىا بدأت  3 ال تتجاوز؛ مع العمـ أف المسافة المجاورة لصماد وبصرى
عمى الرغـ مف  ،أف المسمحيف يريدوف اقتحاـ محافظة السويداء :قوات النظاـ تسّوؽ إشاعة مفادىا

 عمميا أف بصرى الشاـ ىي المستيدفة وليست السويداء.

 وعندما وصموا "،صماد"باتجاه قرية  "ابكّ "مف الدفاع الوطني مف  مجموعةٌ  تفي ىذه األثناء نزل 
 ةٌ ثبلثوُقتؿ  ،فيما بينيـ فحصؿ اشتباؾٌ  جيش الحر ىناؾ،تفاجؤوا بالتسمى "السبسبة"  إلى أرضٍ 

إشاعة بأف المسمحيف اقتحموا قرية  عندىا بدأت قوات النظاـ تبث   .مف عناصر الدفاع الوطني
أصبحت  حيث ؛وقتموا عددًا مف شبابيا، فبدأ سكاف ىذه القرى بإخراج النساء واألطفاؿ منيا "بكا"

بإطبلؽ النار  "ذيبيف"في قرية  ، وقاـ عناصر الدفاع الوطنيّ مف النساء واألطفاؿ تماماً  خاليةً 
دوف رؤية اليدؼ، فأطمؽ  "صماد"مف قرب خزاف البمدة باتجاه  ومف دوف تصويبٍ  عشوائيٍّ  بشكؿٍ 

عمى تحقيؽ  عمى الرغـ مف قدرة الثوار ،قذائؼ سقطت بجانب الخزاف وأمامو الثوار عمييـ أربعَ 
يصاؿ رسالة فحواىا إصاباتٍ   :مباشرة، ولكف ىذه القذائؼ كانت قذائؼ تحذيرية لمنع االقتراب وا 

ولكف ىدفنا ليس أنتـ فكفوا عف االشتباؾ معنا(.  ،)إننا قادروف أف نطالكـ ونطاؿ قراكـ بالقذائؼ
ب العناصر قائبًل: مف سكاف القرية كاف قد ذىب إلى الحاجز وخاط متقاعدٌ  وىذا ما قالو ضابطٌ 

"يا شباب ىذا معناه أنيـ ال يريدوف إيذاءكـ مع قدرتيـ عمى ذلؾ فكفوا الشر، ىـ ال يستيدفونكـ 
 ولف يستيدفونكـ فأنتـ ستجمبوف الببلء إلى القرية إذا استمريتـ عمى ىذا النحو".

 جيش لـ يقدـ، ولكف الذخيرةالجيش اإلمداد بالسبلح وال مف عناصر الدفاع الوطنيّ  مببعدىا ط
ىؤالء العناصر ال يتحركوف أو يطمقوف ": 15سوى ثبلثة عناصر ودوشكا، وقاؿ ليـ قائد الفرقة 

 ،مف جية ، وىذا ما شكؿ الخبلؼ فيما بعد بيف عناصر الدفاع الوطنيّ "مني النار إال بأمرٍ 
رفيف ال يثقاف الط وتعود الخبلفات بيف الطرفيف إلى أفّ  أخرى. والجيش واألجيزة األمنية مف جيةٍ 
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؛ حيث إف ىذه ببعضيما؛ فالنظاـ يعمـ مدى فساد عناصر وقيادات جيش الدفاع الوطنيّ 
ومف ثَـّ تقـو ببيع تمؾ  ،لتحصؿ عمى الذخيرة وىميةً  العناصر في أغمب األحياف تفتعؿ اشتباكاتٍ 

مؿ عقيدًة يعمموف أيضًا أف النظاـ ال يح الذخيرة والمتاجرة بيا، وعناصر جيش الدفاع الوطنيّ 
ووقفت عند  ،وفي اليـو التالي جاءت ستة باصات مف دمشؽ ليبًل تحمؿ ميميشيات شيعيةوطنية. 

وقبؿ أف تصؿ  "،ُبرد"وبعدىا انطمقت باتجاه بصرى مف حاجز  ،مبنى المحافظة في السويداء
قؿ إلى أوؿ باصيف بصواريخ موجية دمرتيـ تدميرًا كامبًل، ونُ  استيداؼب جيش الحرالقافمة قاـ ال

 .روسط حالة مف الفوضى والذع ،جراء ذلؾ مشفى السويداء أكثر مف خمسيف جثةً 

ؼ الكثير السويداء، ولكف النظاـ ألّ  بما يخّص  "قادسية بصرى"إف ىذا كؿ ما حدث أثناء معركة 
 ات ىذا البحث. طيّ حرصنا عمى توثيؽ أىميا في  كثيرةٌ  ولو في ذلؾ مآربُ  ،مف الروايات

 وأد الفتنة بين المحافظتينل في درعا والجيش الحر يات المدنيةالفعال مساعي

وبعدىا، ويمكف حصرىا في  "قادسية بصرى"أثناء معركة  واضحٍ  بشكؿٍ  المساعيتجّمت ىذه 
 أربعة مواقؼ بارزة:

 :الموقف األول

ضمف الريؼ الجنوبي الغربي  "ذيبيف"و "ابكّ "الجيش الحر عمى مصادر النيراف مف قريتي  لـ يردَّ  
ولـ يتـ  ،وعمى جوانبو "ذيبيف"أتت قرب الخزاف في قرية  تحذيريةٍ  لمحافظة السويداء سوى قذائؼَ 

مع العمـ أنو كاف بإمكاف الجيش  ،ع مسمحي القريتيفاستيداؼ ىذا الخزاف الذي كاف مركزًا لتجمّ 
أننا ال نريد  :ه كانت رسالة مفادىاذوى ،دقيقةٍ  الحر استيدافيـ واستيداؼ تمؾ القرى بإصاباتٍ 

 ومعركتنا ليست معكـ مع قدرتنا عمى استيدافكـ. ،مواجيتكـ

 :الموقف الثاني

انسحبت قوات النظاـ بالتنسيؽ مع  ،وسيطرة الجيش الحر عمييا "بصرى الشاـ"بعد تحرير  
السويداء الذيف أتوا مف  عناصر الميميشياتولـ يعمـ بيذا االنسحاب  ،ىناؾ الطائفيةالميميشيات 

فما كاف مف الجيش  .محاصريف في قمعة بصرى، كانوا وثبلثيف عنصراً  وعددىـ يفوؽ خمسةً 
قاؿ  .أف اتركوا أسمحتكـ وألقوىا أرضًا وعميكـ األماف ؛الحر إال أف نادى عمييـ بمكبرات الصوت
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السوري:  ويتبع تنظيمياً لمحزب القومي "بكا"أحد العناصر التي كانت موجودة ىناؾ وىو مف قرية 
لكيبل يطمؽ النار عميكـ بالخطأ،  "بكا")قالوا لنا: ارموا أسمحتكـ واّتِصموا بالحاجز الموجود في 

اتصمنا بالحاجز وقبؿ أف نخرج قالوا لنا أخبروا أىمكـ )ثـ أضاؼ:  (واخرجوا مف ىنا رتبًل واحدًا.
 أنكـ غير مستيدفيف وأنتـ جيراننا.( 

 :الموقف الثالث

وكاف بيانًا يؤكد عمى وحدة الشعب السوري  ،صدر باسـ أىالي ومثقفي درعا ىو البياف الذي
والتاريخ الوطني المشترؾ بيف محافظتي درعا والسويداء، وأكد البياف عمى حسف الجوار وحذر 

وُذكر في البياف أف ما يحدث في درعا ىو حرب تحرير مف  .مف الفتنة التي يسعى إلييا النظاـ
 أف إلى" النبياء وأنتـ" تنتبيوا أف بكـ نييبونبو البياف بمغة أخوية " ،اإليراني االستبداد واالحتبلؿ

 وأنتـ ونحف الببلد، بمصير لمعب بائسة محاولة ىو إيراف لمشروع وقوداً  السويداء أبناء استخدـ
ىامة مف أىالي درعا  ووّقع عمى ىذا البياف شخصياتٌ . (8)".يشيد والتاريخ المضمار ىذا خارج

 ىذا البياف استحساناً قد لقي و  .وليد جنببلطالمبناني  االشتراكيكما وقع عميو الزعيـ  ،والسويداء
في السويداء يبارؾ ألىؿ  (9)ع القوى الوطنيةمف قبؿ تجمّ  وصدر بيافٌ  ،واسعًا عند أىالي السويداء

ويفضح  ،وبأف الوطف باٍؽ والمستبد زائؿٌ  ،ويؤكد عمى وحدة السيؿ والجبؿ ،درعا ىذا االنتصار
 نسيج مف يتجزأ ال جزء" عمى أف السويداء وقواىا السياسية، ويؤكد ممارسات النظاـ الرامية لمفتنة

 .(10) ".الثمف وبمغ الزمف طاؿ ميما حريتو لنيؿ الثائر السوري الشعب

 :الموقف الرابع

 "بصرى"لتينئة أىالي  "األصمحة"ويداء عف طريؽ مف مشايخ الس عندما ذىبت مجموعةٌ 
 "كماؿ جنببلط"لمشييد  فييا صورٌ  وأدخموىـ إلى مضافةٍ  ،تَـّ استقباليـ بشكؿ مميز ،بالتحرير

وأيضًا صور لبعض شيداء حوراف كتعبير  "،خمدوف زيف الديف"والمبلـز أوؿ  "سمطاف األطرش"و
احتراـ تضحيات الدروز واالعتراؼ بتاريخيـ  وعف مدى ،عف وحدة الشعب السوري والدـ السوري

                                                                 
 https://www.zamanalwsl.net/news/59176.htmlثٛبٌ يثمفٙ دسعب:  -8

 ٔغٛشْب انذًٕٚلشاطٙ انشعت ٔحضة انثٕس٘، انعًبل ٔحضة ديشك، إعالٌ: ٔانزكزالد األحضاة يٍ يجًٕعخ رضى سٛبسّٛخ ْٛئخ -9

 .انًحبفظخ فٙ انثٕسٚخ انمٕٖ يٍ ٔغٛشْب انسٕٚذاء يحبفظخ ٔرُسٛمٛخ األحشاس، انسٕٚذاء يحبيٙ ْٛئخ: ثٕسٚخ لٕٖ، ٔاألحضاة يٍ
 http://goo.gl/y1xWWEثٛبٌ رجًع انمٕٖ انٕطُٛخ:  -10
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وعندما جاء موعد صبلة العصر منحوا ضيوفيـ مف المشايخ الدروز شرؼ  .المشّرؼ وأبطاليـ
 اإلمامة بيـ في الصبلة.

 (1115 -1 -14إلى  11) عمى أهالي السويداء "قادسية بصرى"أثر معركة 

وذلؾ بالتساوؽ مع  ،أصاب أىالي السويداء حالة مف الخوؼ والقمؽ والترقب : أثناء المعركة -أ
 ،القادميف مف درعا "اإلرىابييف"دعايات النظاـ األمنية بحتمية استيداؼ السويداء مف قبؿ 

حتى إف أحد االشخاص في قرية  "،برد"و "ذيبيف"و "بكا"كبيرة مف قرى  وُسّجمت حاالت نزوحٍ 
 .بخس عمى أنو ال عودة إلى ىذه القرية قاـ ببيع ماشيتو بثمفٍ  "ذيبيف"

وعدـ شعورىـ  ،ؽ دعايات النظاـ في نفوس األىاليات الفعؿ ىذه تدلؿ وتؤشر عمى تعمّ وردّ  
وتؤشر عمى مدى نجاح النظاـ في تخويؼ مكونات الشعب السوري  ،بالثقة إزاء جيرانيـ السنة

ىذا قبؿ أف تضع كاف  .الطمأنينة في نفوس األىالي وعمى فشؿ المعارضة في بثِّ  ،مف بعضيا
في  فالمزاج العاـ ،في طمأنة أىالي السويداء اً مميز  سموكاً أوزارىا وُيظير الجيش الحر المعركة 
وأف المسمحيف سوؼ يدخموف السويداء ويعيثوف فييا  ،متجيًا نحو أف الخطر محدؽٌ  كاف السويداء

 ؛سموؾ ميميشيات النظاـ المحمـو واألخرؽ ،ومما زاد في خوؼ األىالي .فسادًا وقتبًل وتدميراً 
أنيـ في حالة اشتباؾ ضمف قرى السويداء المجاورة  ،مفادىا يث إنيـ كانوا يبثوف إشاعةً ح

كما كانوا يطمقوف النار في اليواء  "،صماد"و "بصرى"مع أف االشتباكات كانت في  ،لبصرى
حيث  ؛ات فعؿ خرقاءداخؿ قرى ومدف السويداء لئلمعاف بإخافة األىالي وتحفيزىـ عمى إبداء ردّ 

مرّدىا حالة الخوؼ والذعر التي أطمؽ  ،ات فعؿديد مف أبناء محافظة السويداء عمى ردّ أقدـ الع
ونوف وقودًا ليا بالشباب المندفع باتجاه معركة يك وكاف ينحو الستثمارىا في الزجِّ  ،عنانيا النظاـ

وامتصاص غضب الشباب وردىـ  ،المحافظةفي  فمثقفيالو  الفعاليات المدنية لوال تدخؿ بعض
 عميـ أو باألحرى عف ردة فعميـ.عف ف

عناصر  قطاع مفوبمف فييـ  ،ف ألىالي السويداء: تبيّ بعد أن وضعت المعركة أوزارها -ب
وليس ىدؼ  ،أف ىذه المعركة ال تستيدؼ أمنيـ ،والمتطوعيف لدى النظاـالميمشيات الموالية 

أف  إلى كاف الرأي العاـ في المحافظة يتجو ،بؿ عمى العكس ،الثوار الدخوؿ إلى السويداء
وىـ مف  ،مسمحي جيش الدفاع الوطني وميميشيا الحزب القومي السوري ىـ مف بادروا باالعتداء
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تجاوز  "ابكّ "مف أىالي  وىو رجؿٌ  "أبو سعيد"السويداء إلى الفتنة والحرب. يقوؿ  يحاولوف جرَّ 
الحواجز والشباب الذيف كانوا عمى  ،الجار الستيف مف عمره: )أىؿ درعا جيراننا وليـ عمينا حؽ  

اؿ المحافظة وعمى عقّ  ،لفتنة والحرب، يجب عمينا ردعيـإلى اىـ مف اعتدوا وسيجّروف السويداء 
يا أف يأخذوا دورىـ في ىذا الصدد.( ومف خبلؿ استمزاجنا لآلراء في ىذه القرى كانت النتائج كم  

اإلجماع عمى أف وكاف  ،في صالح التيدئة مع درعا والحفاظ عمى حقوؽ الجار ووأد الفتنة تصب  
 .الخطر الحقيقي ليس مف سّنة درعا بؿ مف الفتنة معيـ

 :ويعود هذا االنزياح في موقف أهالي الجبل إلى عدة أسباب

منيـ يستطيعوف معاينتو عف كثب مف دوف وسيط؛ فيـ رأوا  ألوؿ مرة يحدث حدٌث قريبٌ  -1
 يشيع النظاـ بأف المقاتميف أف مف يدافع وييجـ في حوراف ىـ أىؿ البمد وليس الغرباء كما كاف

رىابيوف ينتموف  ،غير سورية ىـ مف جنسياتٍ  في درعا لقاعدة إلى اوكميـ تكفيريوف وا 
وىو مف أبناء السويداء وممف  ،وداعش، يقوؿ أحد المتطوعيف في الحزب القومي السوري

)ال، لـ  ىؿ وجدتـ غرباء أثناء نزولكـ إلى بصرى؟ قاؿ: :عند سؤالي لو ،شاركوا في المعركة
ثـ  .(فقد اشتبكنا مع أبناء المنطقة ونحف نعرؼ جيدًا ليجتيـ وأشكاليـ ،يكف بينيـ غرباء

 ،بؿ كاف يوكؿ إلييـ ميمة قيادتنا ،وليس ىذا وحسب ،نحف مف كاف بيننا الغرباء)أضاؼ: 
 ومعظميـ مف اإليرانييف والمبنانييف(.

تباؾ في القرى التابعة لمسويداء وتيربيا مف التواجد عمى خط االش قوات النظاـ تراجع -2
بؿ  ،حمايتيـتمؾ القرى بشكؿ مباشر  أوساط المواالة فيرغـ طمب  ،والمحاذية لبصرى الشاـ

يقوؿ أحد شباب قرية  .عبثية مع الجيش الحر شباب تمؾ القرى في مواجيةٍ  أكثر مف ذلؾ زجّ 
 15الفرقة  وعندما أتى قائد ،: )لقد طمبنا العوف مف الجيش أكثر مف مرة ولكنو خذلنا"بكا"

 ،سوى ثبلثة عناصر ودوشكا نضعيـ عمى الحاجز قاؿ: ال نستطيع أف نقدـ لكـ والتقى معنا
 وال يتحركوف أو يطمقوف النار إال بأمر منا(.

اليادفة لوأد  الحكمة، ولوال ىذه حكمة الجيش الحر في التعاطي مع مجريات الحدث -3
، وأىالي السويداء أدركوا ذلؾ الحقًا لكاف ىناؾ مئات القتمى في محافظة السويداء ،الفتنة

 "صماد"و "بصرى"فزعوا باتجاه  ّمفوىـ م "ذيبيف"وباركوا ىذا الموقؼ. قاؿ أحد شباب قرية 
، "ذيبيف"و "بكا" تيبعد أف أشاع النظاـ أف المسمحيف يتوافدوف مف تمؾ المنطقة القتحاـ قري
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متجمعيف عمى بعضنا  ،نتجويقوؿ الشاب: )كنا كالمجانيف نحمؿ سبلحنا وال ندري أيف 
ولكف المسمحيف  ،المواجية وفجأة أصبحنا ضمف خطِّ  ،أو تكتيؾ أو قيادة كالقطيع دوف تنظيـٍ 
وفيما بعد فيمنا أف ىذه  ،بعض القذائؼ التي سقطت أمامنا فقط أطمقوا ،لـ يطمقوا النار عمينا

عندىا  ،ألبادونا عف بكرة أبيناولو أراد ىؤالء المسمحوف  ،لمنع اقترابنا القذائؼ كانت تحذيرية؛
 عدنا إلى رشدنا وانكفأنا وأدركنا بأف ىذا كاف فخًا منصوبًا لنا مف قوات النظاـ(.

أي لـ  ؛استفزاز إعبلـ النظاـ ألىالي ىذه القرى التي وقعت مصادفًة في خط االشتباؾ -4
 "،بصرى"في فبينما كانت االشتباكات دائرة  .تكف مستيدفة بحد ذاتيا مف قبؿ الجيش الحر

التي عادة ما يتابعيا الغالبية العظمى ، و كانت قنوات النظاـ اإلعبلمية ،والقتمى في األرض
لى ما ىنالؾ برامجَ  تبث   ،مف أىالي السويداء وكأنيـ خارج  ،تخص الرياضة والطبخ والترفيو وا 

سما  سوريا، وفي الوقت الذي تحررت فيو بصرى بالكامؿ كاف الشريط اإلخباري عمى قناة
إف قوات الجيش الباسؿ تمشط وتطير بصرى الشاـ مف فموؿ  :الناطقة بمساف النظاـ يقوؿ

 ،العصابات اإلرىابية المسمحة. ىنا شعر أىالي قرى السويداء التي في قمب الحدث باالستفزاز
ومدى الكذب والنفاؽ واالنفصاؿ عف الواقع لدى إعبلـ النظاـ. يقوؿ أحد المواليف لمنظاـ في 

وىذا الكبلـ نقبًل  ،وىو مف أعضاء حزب البعث االشتراكي ومسؤوؿ تنظيمي فيو "،بكا"ة قري
)لقد اضطررنا إلى مشاىدة األخبار عمى قناة أورينت لنعرؼ حقيقة ما  :عف أحد المقربيف لو

 (.وفاسدٌ  كاذبٌ  ر إعبلمنا وىو إعبلـٌ لقد قصّ  ،يجري عندنا

  رأي ناتعي  

الستمزاج آراء أبناء المحافظة حوؿ عبلقتيـ  متواضعةٍ  حاولةٍ بم 2014 في صيؼ ناقد قم اوكن
عشوائية وأخرى منتظمة مف أبناء محافظة السويداء لرصد  نةٍ عف طريؽ استيداؼ عيّ  ،بالنظاـ

وذلؾ  ؛العدد بعشريف شخصًا لكبل العينتيف ناوحدد ،التحوالت التي تطرأ عمى المواقؼ واألمزجة
 خانقة في المحافظة.لواء األمنية الصعوبة العمؿ والتنقؿ ضمف األج

 فكانت النتيجة كالتالي:
 العينة العشوائية:

 مزاج معارض لمنظاـ    النأي بالنفس      مزاج مواٍؿ لمنظاـ    
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 20مف  4 20مف  9 20مف  7

جتماعية والثقافية مف الشرائح العمرية واال فقط، فييا المواليف لمنظاـ نا: واستيدفالعينة المنتظمة
 لمنظاـ. مواؿٍ  يـمزاج شخصاً  20مف  20كافة، أي 

تحديدًا في بداية شير نيساف مف العاـ الحالي،  "قادسية بصرى"بعد معركة  ،المحاولة ناثـ كرر 
 فكانت النتيجة:

 العينة العشوائية:
 مزاج معارض لمنظاـ   النأي بالنفس       مزاج مواٍؿ لمنظاـ    

 20مف  6        20مف  11      20 مف 3      

 العينة المنتظمة:
 مزاج معارض لمنظاـ    النأي بالنفس      مزاج مواٍؿ لمنظاـ    

 20مف  2        20مف  12      20مف  6     

والتي  ،التي أشرنا إلييا بدايةء لدينا وعمى الرغـ مف صغر العينات إال أف بقية وسائؿ االستقصا
 مدى االنزياح والتغير في األمزجة والمواقؼ.تؤشر عمى  ،يا استنتاجاتنابنينا عمي

 :مؤشرات رأي عممية

ؿ عمى صحة زعمنا بانحراؼ المزاج العاـ كما جرت أيضًا مجموعة مف األحداث المتتالية قد تدلّ 
 المحافظة ومف أبرز ىذه األحداث:في 
واختار مكانًا وىو  ،أبناء الجبؿ لمتسميح عندما قاـ النظاـ بدعوة ،فشؿ فعالية الممعب البمدي -1

الممعب البمدي في السويداء، فتقاطرت الشباب إلى ىناؾ، وعندما لمسوا أف ىذا التسميح ليس 
والسيما الحشد لميجـو عمى درعا واستعادة  ،لحماية الجبؿ بؿ لمميمات التي يريدىا النظاـ

 الشباب وفشمت ىذه الفعالية. بصرى، انفضَّ 
ومنعيـ  ،ا لمقرار الذي اتخذه النظاـ بوضع ثبلثة حواجز غرب البمدةىالي بمدة القريّ أ رفُض  -2

 واعتبارىا تجمب الببلء لمبمدة وال تدافع عنيا. ،إياه مف وضع ىذه الحواجز
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بقيادة  شعبيٍّ  دعوة النظاـ عف طريؽ عمبلئو مف المشايخ والحزبييف لتشكيؿ جيش حشدٍ  -3
عند بعض أبناء السويداء لما روي  عاليةٍ  يحظى بمكانةٍ  الذي ،"قلالعا نايف"الضابط المتقاعد 

ف اختيار شخصيةٍ  مف قبؿ النظاـ  "نايؼ العاقؿ"مثؿ  عنو مف بطوالت في حرب تشريف، وا 
 "نايؼ العاقؿ"أف يستثمر في مكانة  أرادف ،ؿ عمى عجز األخير في استقطاب الشبابتدلّ 

مؤخرًا صحة ىذا الخبر،  "نايؼ العاقؿ"وقد نفى  ر مف خبلليا مخططاتو.يمرّ  وجعمو واجيةً 
 لكف ىذا النفي جاء بعد عمـ النظاـ استحالة تشّكؿ ىذا الجيش.

في تاريخ  عمى األمف الجنائي في السويداء "صمخد"ىجـو مجموعة مف شباب -4
إثر اعتقاؿ أحد  ،حرؽ ثبلث سيارات تابعة لؤلمف الجنائيو  تطويقوقد قاموا بو  ،11/4/2015
 استرجاعو عنوًة.قاموا بو  ،خاص المطموبيف لمخدمة اإللزاميةاألش

 في محافظة السويداء "قادسية بصرى"نتائج معركة 

رسالة كانت طالما لات التي عمى حماية األقميّ  ، وأنو غير قادرٍ بضعؼ النظاـتنامي الشعور  -1
 . اً ًا وداخميّ خارجيّ النظاـ 

ما بعد أف لمس األىالي كذبو والمباالتو وانفصالو والسيّ  ،إعبلـ النظاـزيادة منسوب التشكيؾ ب -2
ال  رةً تحديدًا أنو نقؿ صو  ،عف الواقع بعد أف شاىدوا مجريات األمور عمى أرض الواقع

 . وؿ مرةىذا القرب أل عفيشاىدونو  اً تطابؽ واقع
وشعورىـ بالتوريط مف قبؿ أجيزة  ء؛نكرا تمقييـ ىزيمةً بسبب:  ،الموالية الميمشيات انكفاء -3

الميميشيات  مع "بصرى" مف تانسحبو  ،ت بيـ في المعركة كوقود ليازجّ التي  ،النظاـ
عة إلى أف أطمؽ سراحيـ في القمبقيوا محاصريف ف ،نسؽ معيـدوف أف تالشيعية واإليرانية 

 .رالجيش الح
عدٌد كبير مف  ؼما  كشبعد ،شيوخ السمطة الزمنييف والدينييف لنفور مفمتصاعد نحو ا ميؿٌ  -4

قوط شرعيتيـ االجتماعية سىو ما ييدد بو  ،يــ مع السمطة عمى حسابىؤ تواط أبناء الجبؿ
 ف استمر ىذا الميؿ بالتصاعد.، إوالدينية

ة جديدة تتبوأ سدة الرأي في المحافظة بعد انكشاؼ ة ودينيّ ة واجتماعيّ نيّ وط ظيور شخصياتٍ  -5
 ه معارضوف مؤشرًا عمى إمكانية تغييرما يعتبر وىذا  ،احقيقتيالزعامات الدينية السابقة عمى 
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 مع زيادة  ةً مصداقيّ  وىو ما يأخذالمرجعية الدينية واالجتماعية ألبناء المحافظة مستقببًل. 
 .لممشيد في السويداء "مشايخ الكرامةػ"عرفوف با يُ باتو  فتصد ر م

ـ في محافظة السويداء إلى أف المعركة ليست وطنيّ قطاع متزايد مف تنب وُ  -6 ة كما المواليف لمنظا
  .لمشعب السوريّ  إيراني   بؿ ىي احتبلؿٌ  ،كانوا يظنوف وليست حربًا عمى اإلرىاب

 ة مف جيةٍ جيزة األمنيّ والجيش واأل الخبلفات التي حصمت ما بيف الدفاع الوطني مف جيةٍ  -7
 أخرى.

 ،الفتنة بيف المحافظتيف بثِّ  المسؤولية عف  في المحافظة ةٍ أمنيّ  شخصياتٍ ل تحميؿ األىالي -8
  . معتبريف أنيا الخطر المحدؽ

النفور مف النظاـ الحاكـ نتيجة االتيامات التي تداوليا موالوه في المحافظات األخرى، تزايد   -9
سقوط بصرى بعدـ في المحافظة، التي عممت  العسكرياوصرح عنيا رئيس فرع األمف 
 تعاوف أىالي السويداء مع الجيش.

والمناطؽ المحاذية لقرى السويداء الواقعة في  "بصرى"إف سيطرة الجيش الحر عمى  -10
وقطع الطريؽ عميو  ،منع النظاـ مف المتاجرة بدـ شباب السويداء ،الجنوب الغربي

 المقبمة في درعا. باستخداميـ كرأس حربة في معاركو
 واعتبارىـ أصؿ الببلء والمشكبلت في المحافظة. مف ميميشيا النظاـ،األىالي  نفور -11

 الخاتمة

ف عمى مواجية ر الرأي، والقوؿ الفصؿ بقدرة المحافظتيف الجارتيمف المبكر الحسـ في سبؿ تطوّ 
 ىادور  ا وركزنا عمىي العوامؿ التي أشرنا إلييبمدى تنام فاألمر مرتبطٌ  الفتنة حتى النياية؛

فالرأي في محفي انزياح  محوريّ ال  "قادسية بصرى"معركة كانت  افظة السويداء باتجاه الثورة. وا 
سقاط ىيبة  كبيرٌ  في عبلقة السويداء بدرعا، وليا أثرٌ  ّماً مي مفصبلً  في تغيير المزاج السياسي وا 

ذا كانت السموكيات متوقعة. وا   طويمةٍ  مف معارؾَ  ركةً الت معز إال أنيا ماالنظاـ في المحافظة، 
 الحاكـ لمفتنة المفتعمة مف قبؿ النظاـ قويةً  صفعةً وجيت  قد يجابية لممعارضة المسمحةاإل

إلى دائرة حرب الجميع عمى الثورة الشعبية إلى نقؿ الثورة مف دائرة  ستراتيجيتوبإ ،الساعي
فإنيا تحتاج لبلكتماؿ لتصبح   ،اً وتذرير الشعب السوري مناطقيًا وطائفيًا وحتى عشائري ،الجميع

  الطمأنينة قموب السورييف.  حتى تعَـّ  جامعةٍ  ةٍ وطنيّ  ستراتيجية لمؤسسةٍ إ
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 توصيات ومقترحات

، والعمؿ الفتنة وأد باتجاه "قادسية بصرى"الجيش الحر في معركة  سموكيات التركيز عمى -1
 عمى كامؿ التراب السوري. تعميمياو تطويرىا لتصير إستراتيجية وطنية عمى 

 ات فعؿ النظاـ بعد فشمو في إقحاـ السويداء في مواجية أىالي درعا.االنتباه مف ردّ  -2
 "جيش الحشد الشعبيّ "والسيما بعد إعبلنو عف نيتو في تشكيؿ  ،االنتباه لما يخطط لو النظاـ -3

مأخوذة مف  ئفيةطا ليذه التسمية مف دالالتٍ  وما؛ "نايف العاقل"بقيادة الضابط المتقاعد 
 )مع العمـ أف نايؼ العاقؿ نفى ىذا الخبر(. العراؽيراف في ئفي الذي ترعاه إالفرز الطا

تفضح  ،وتشكيؿ لجنة مشتركة بيف ثوار السويداء ودرعا وتنسيؽٍ  العمؿ عمى تحقيؽ تواصؿٍ  -4
بمساعدة العمبلء والمتطرفيف والفاسديف في  وقتؿٍ  ما يقـو بو النظاـ مف أحداث خطؼٍ 

 لجيش الحر والعمؿ عمى قطع دابر الفتنة.ا
 تختمؼ خطؼتمت عممية  حيف، 12/4/2015 تاريخ فيفتمنع حوادث كتمؾ التي حصمت  

كما دلمنا  في محافظة درعا، ةة الرئيسة والعسكريّ سموؾ القوى المدنيّ العاـ عف  السياؽ في
 مف" لطيؼ أبو" آؿ مف وفتاة شابيف اختطاؼ عمى درعا مف مجموعةٌ  أقدمت فقد بالوقائع؛

 نيا ستطمؽ سراحيـ مقابؿوأعمنت أ ،"لطيؼ أبو وبراءة ومجيد مرىؼ" وىـ السويداء. أىالي
 "العمي سميرة"و "البراغثة سحر" وىـ النظاـ، قوات قبؿ مف بعض المعتقميف سراح إطبلؽ

 ،يفمركزية الحساسيات بيف المحافظت يعيد ف تكرر أف. وىو ما مف شأنو إ"البراغثة أسامة"و
 عمى ةاألمنيّ  األجيزة إجبارب"  الكرامة مشايخ" قاـ ذلؾ ورغـ. الفتنة صالح في ويصبَّ 
 السويداء محافظة مف المختطفيف مع مبادلتيـ وتمت درعا، أبناء مف المعتقميف سراح إطبلؽ

 .16/4/2015 تاريخ في
سويداء مف عمى المشاركة الشعبية، وتمكيف المجتمع في محافظة ال التركيز بشكؿ ممنيجٍ  -5

 المشاركة السياسية مع مراعاة الظرؼ الراىف. 


