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َّ
ملخــصَّ :
مثلــت درعــا منــذ اتفــاق التســوية عــام  2018حالــة اســتثناء بيــن بقيــة المناطــق التــي ســيطرت عليهــا
روســيا وقــوات النظــام فــي ســوريا ،حيــث اســتمرت الفاعليــة المجتمعيــة واألهليــة والنشــاطات المعارضــة
والمظاهــر «الثوريــة» وحتــى ردود الفعــل المســلحة ضــد هيمنــة النظــام المتزايــدة ،التــي كان أبرزهــا الحــراك
الواســع ضــد االنتخابــات الرئاســية فــي أيــار /مايــو  ،2021باإلضافــة إلــى ظاهــرة االنفــات األمنــي و»الحــرب
األمنيــة» تحــت الغطــاء.
ـي حصــارً ا علــى منطقــة درعــا البلــد منــذ يــوم  24حزيــران /يونيــو
فرضــت قــوات النظــام الســوري بدعـ ٍـم روسـ ٍّ
 ،2021وشــهدت المحافظــة فــي الشــهرين الالحقيــن أعنــف حملــة عســكرية يقــوم بهــا النظــام منــذ اتفــاق
التســوية عــام  ،2018حيــث انتهــى التصعيــد العســكري وأفضــت عشــرات جــوالت المفاوضــات إلــى اتفــاق
ـم استنســاخه لتطبيقــه فــي عمــوم محافظــة درعــا.
جديــد فــي درعــا البلــد ،تـ َّ
يع ِّبــر اتفــاق أيلــول  2021عــن مقاربــة أمنيــة روســية جديــدة للمنطقــة ،وعــن تغييــر قواعــد اتفــاق 2018
ومحاولــة إلغــاء حالــة االســتثناء فــي درعــا ،وتبــدو أهــم معالمــه فــي اختصــار الفاعليــن المحلييــن علــى
مســتوى المجموعــات المعارضــة أو علــى مســتوى أجهــزة النظــام نفســه ،وتخفيــف الحواجــز والمظاهــر
األمنيــة فــي المحافظــة ،مــع منــح نفــوذ أكبــر لجهــاز األمــن العســكري علــى حســاب الفرقــة الرابعــة بشــكل
رئيــس ،التــي ُتعَ ُّ
ــد ذراع النفــوذ اإليرانــي األبــرز ضمــن جيــش النظــام والجنــوب الســوري.
أتــى التصعيــد واالتفــاق األخيــر فــي الجنــوب منسـ ً
ـجما مــع خطــوات روســية  -عربيــة يهــدف كســر العزلــة
االقتصاديــة والسياســية عــن النظــام الســوري ،حيــث تزامــن مــع توقيــع اتفاقيــة خــط الغــاز العربــي وإعــادة
فتــح معبــر جابــر الحــدودي ،ومــع مبــادرة أردنيــة تدعــو الــدول العربيــة والغربيــة إلعــادة عالقاتهــا مــع النظــام
الســوري ،حيــث يبــدو فــرض الهــدوء والســيطرة المطلقــة للنظــام علــى الجنــوب بوابــة لهــذه الصفقــات.
ورغــم هــدوء القصــف واالشــتباكات فــي الجنــوب مــع اســتكمال رحلــة التســويات لتعبــر جميــع مناطــق
ُّ
لتجدد
المحافظــة ،فــإن المقاربــة األمنيــة الجديــدة ال يبــدو أنهــا ســتضمن إنهــاء حالــة القلــق األمنــي والقابليــة
االنفجــار فــي الجنــوب الســوري.
مدخل :حالة االستثناء في درعا
رغــم تشــابه بنــود اتفــاق التســوية فــي درعــا (عــام  )2018مــع المناطــق األخــرى التــي ســبقتها بالســقوط العســكري
ـاص مــن حيــث نمــط الســيطرة َّ
أو اتفاقيــات التســوية ،فــإن درعــا حظيــت بوضــعٍ خـ ٍّ
الهشــة للنظــام واســتمرارية
تغيــر بعــض الفاعليــن
فاعليــة المجتمــع المحلــي واألعيــان والشــبكات الثوريــة التــي نشــطت منــذ عــام  ،2011مــع ُّ
ـد بعــد قرابــة عــام مــن اتفــاق التســوية ،بعــد اســتقرار ووضــوح
والكيانــات ،وظهــر هــذا االختــاف بشــكل ٍ متزايـ ٍ

المعادلــة الجديــدة بالنســبة إلــى الفاعليــن المحلييــن والنظــام نفســه .فقــد أســهم عــدم تحقيــق اتفــاق التســوية
لتعهداتــه باالســتقرار أو عــودة الخدمــات أو اإلفــراج عــن المعتقليــن ،وزيــادة عمليــات االعتقــال وتوزيــع الحواجــز
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مــن ِق َبــل النظــام ،فــي دفــع الســكان مــن جديــد نحــو النشــاط االحتجاجــي ومقاومــة نفــوذ النظــام المتوســع،
ـوي مــن رفــض النظــام فــي المنطقــة التــي شــهدت بدايــة الثــورة الســورية.
ـاس قـ ٍّ
معتمديــن علــى أسـ ٍ
تدريجــي إلــى درعــا البلــد ثــم المناطــق األخــرى بعــد اتفــاق
ٍّ
منــذ أواخــر عــام  2018عــادت المظاهــرات بشــكل ٍ
مســتمرا منــذ أواخرهــا ،وبــدأت اســتعادة
نشــاطا
التســوية ،1وازدادت وتيرتهــا منــذ بدايــة عــام  ،20192لتصبــح
ً
ًّ

الحــراك الشــعبي ضــد النظــام فــي الجنــوب الســوري ،والمنســق بيــن الشــبكات الثوريــة والمناطقيــة المختلفــة مــع
المظاهــرات ضــد إعــادة تنصيــب تمثــال «حافــظ األســد» فــي درعــا المحطــة ( 10آذار /مــارس  ،3)2019والتــي كانــت
ـول ،وأول اختبــار بيــن النظــام و»مجتمــع الثــورة» فــي درعــا ،فــي إمكانيــة تغييــر «الهويــة السياســية»
نقطــة تحـ ُّ
للمحافظــة ،وقيــاس قــدرة النظــام علــى ترســيخ قواعــد والء وهيمنــة جديــدة بعــد اتفــاق التســوية ،أو قــدرة
الحواضــن الشــعبية المؤيــدة للثــورة علــى التعبيــر عــن موقفهــا وانحيازاتهــا بعــد هزيمتهــا عســكريًّ ا.
وقــد غلــب علــى المظاهــرات فــي مناطــق المصالحــة أن تكــون مظاهــرات طيــارة يقــوم بهــا ُملثَّ مــون ،4بينمــا
كانــت المراكــز األبــرز للمظاهــرات المعلنــة فــي مناطــق التســوية (درعــا البلــد وطفــس وبصــرى الشــام) ،5وكانــت
تحولــت إلــى
غال ًبــا مظاهــرات احتجاجيــة علــى اعتقــاالت أو انتهــاكات يقــوم بهــا النظــام فــي المحافظــة ،ثــم َّ
مظاهــرات تضامنيــة مــع المناطــق التــي يحصــل فيهــا تو ُّتــر أمنــي ،قبــل أن يعــود غالبهــا إلــى حالــة مــا قبــل اتفــاق
 2018كمظاهــرات سياســية واضحــة معارضــة للنظــام ،6وكانــت حــوادث االعتقــال وتشــييع الشــخصيات الثوريــة
والقــادة المحلييــن أبــرز محفــزات المظاهــرات بعــد التهديــدات األمنيــة.7
كمــا نشــطت ظاهــرة الكتابــات علــى الجــدران و»الغرافيتــي» مــر ًة أخــرى بوصفهــا مهر ًبــا مــن الرقابــة والتهديــدات
واضحــا أن الشــبكات الثوريــة فــي
األمنيــة ،واســتعاد ًة لرمزيــة الجــدار فــي بدايــة الثــورة فــي درعــا ،8وأصبــح
ً
تكيفــت مــع وضــع التســوية وأعــادت بنــاء أدوات وأســاليب مقاومــة الســلطوية والقبضــة األمنيــة ضمــن
درعــا قــد َّ
الهوامــش التــي تمكَّنــت مــن توســيعها بالتدريــج حتــى صنعــت حالــة االســتثناء بيــن مناطــق التســوية والتهجيــر
األخــرى ،وأصـ َّـرت علــى اســتمرارية رمزيــة المحافظــة المرتبطــة بالثــورة الســورية رغــم ســيطرة النظــام العســكرية
عليهــا.
إلــى جانــب اســتعادة الحــراك الســلمي وإعــادة اكتشــاف وســائل المقاومــة تحــت القبضــة األمنيــة للنظــام ،فقــد
تطــورت فــي درعــا كيانــات شــبه تمثيليــة للمجتمعــات المحليــة ،مــن خــال اللجــان المركزيــة والعشــائرية ،التــي
تحولــت إلــى شــبه
نشــأت فــي البدايــة للقيــام بالتفــاوض مــع النظــام وروســيا بعــد اتفــاق التســوية ،ولكنهــا َّ
أهليــة فــي مناطــق التســوية ،للتعويــض عــن الســيطرة َّ
الهشــة للدولــة ،أو باألحــرى مواجهــة قبضتهــا
حكومــات َّ
الســلطوية واألمنيــة ،وإدارة ملــف بقــاء المجتمــع المحلــي خــارج خطــر التهجيــر الواســع أو الهيمنــة العســكرية
المباشــرة ،وكان وجــود هــذه الكيانــات وشــعور «االســتقاللية» الــذي ترســخ لــدى المجتمعــات المحليــة فــي مناطــق
البينيــة فــي هــذه المناطــق ،وعــدم حصــول هجــرات واســعة ،وترســيخ
رئيســا فــي منــع النزاعــات
التســوية ســب ًبا
ً
َّ
اســتمرارية فاعليــة الشــبكات الثوريــة واالجتماعيــة فــي فتــرة مــا قبــل اتفــاق .2018
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ـد علــى المحافظــة ،وبلــغ عــدد الحواجــز قرابــة  150حاجـ ًـزا فــي
هيمنــت المظاهــر األمنيــة والعســكرية بشــكل ٍ متزايـ ٍ
مطلــع حزيــران /يونيــو  ،2020وفــرض النظــام بذلــك مظهــر اســتمرارية الحــرب والتو ُّتــر األمنــي ،9حيــث بــدأت فعـ ًـا
حــرب أمنيــة بعــد توقــف الحــرب العســكرية ،وقــام «مكتــب توثيــق الشــهداء فــي درعــا» بتوثيــق قرابــة  1000عمليــة
اغتيــال ومحاولــة اغتيــال فــي محافظــة درعــا فــي الفتــرة مــا بيــن آب /أغســطس  2018حتــى حزيــران /يونيــو
 ،2021كان أغلبهــا فــي المنطقــة الغربيــة.10
وتوســع تباعً ــا نفــوذ األجهــزة األمنيــة للنظــام فــي كل منطقــة مــن درعــا عبــر بنــاء المزيــد مــن الحواجــز ،التــي كان
َّ
ـة فــي القســم الشــمالي مــن ريــف درعــا الشــرقي) ،وأمــن الدولــة (خاصـ ً
أبرزهــا :المخابــرات الجويــة (خاصـ ً
ـة منطقــة
الجيــدور) ،واألمــن العســكري (منطقــة درعــا حتــى معبــر نصيــب) ،قبــل أن تبــدأ الفرقــة الرابعــة بالتمــدُّ د فــي القســم
الغربــي مــن المحافظــة ً
أيضــا.
تتيــح دراســة نمــوذج درعــا مــا بعــد اتفــاق التســوية اكتشـ َ
ـد مــن المواجهــة والصــراع فــي ســوريا،
ـط جديـ ٍ
ـاف نمـ ٍ
حيــث َّ
تحقــق نمــوذج فريــد مــن مناطــق التســوية ،مــع االنتصــار العســكري للنظــام الــذي لــم يُ ترجــم إلــى ســيطرة
ـول إلــى كتلــة
فعليــة ،ومــع اتفاقيــات التســوية التــي لــم تقنــع المجموعــات الثوريــة أو المجتمعــات المحليــة بالتحـ ُّ
مؤيــدة للنظــام أو كتلــة صامتــة ،كمــا تكشــف دراســة النمــوذج كيــف يمكــن للمجتمعــات المحليــة إعــادة اكتشــاف
أدوات مقاومــة الســلطوية تحــت القبضــة األمنيــة والتهديــد العســكري ،دون أن تؤثــر الهزيمــة العســكرية فــي
قناعتهــم باســتمرارية النشــاط الثــوري.
كمــا تثبــت حالــة درعــا قــو َة الهويــات السياســية الجديــدة التــي اكتســبتها المناطــق الســورية حســب انخراطهــا
جمعيــة ومحــركات مســتدامة علــى األرض
وتحــول أحــداث تاريخيــة إلــى هويــات
ضمــن الثــورة عــام ،2011
ُّ
َّ
تغيــر خرائــط الســيطرة العســكرية ،باإلضافــة إلــى
للمجتمعــات التــي عايشــتها ،وتأثيرهــا المســتمر حتــى بعــد ُّ
تكيفهــا المتبــدل مــع ســيطرة النظــام.
سياســات النجــاة والبقــاء التــي اتبعتهــا القــوى المحليــة فــي صراعهــا أو ُّ
ويتيــح فهــم مشــهد الســنوات الثــاث مــن اتفــاق التســوية مــدى قــدرة هــذه االتفاقيــات علــى تحقيــق االســتقرار
أو تبديــل الــوالء السياســي للســكان ،وتأثيــر اســتمرار التهديــد األمنــي وفــرض الهيمنــة العســكرية علــى الكيانــات
األهليــة فــي الدفــع أكثــر نحــو الهجــرة والنــزوح ،باإلضافــة إلــى كونــه ضــرور ًة لفهــم ســياق التصعيــد األخيــر
فــي المحافظــة ،وطبيعــة الخطــة الروســية الجديــدة إلدارة ملــف الجنــوب الســوري حســب اتفــاق أيلــول ،2021
وإمكانيــة نجاحــه أو فشــله فــي تحقيــق مــا لــم يحققــه اتفــاق تمــوز .2021
المنهجية والمصادر
ركَّــزت هــذه الورقــة علــى تت ُّبــع وتحليــل الديناميــات المحليــة والداخليــة فــي محافظــة درعــا ،علــى مســتوى
الشــبكات الثوريــة واالجتماعيــة المناوئــة للنظــام ،وعلــى مســتوى أســاليب األجهــزة األمنيــة والعســكرية للنظــام،
ـك أن
واالســتراتيجية الروســية فــي إدارة ملــف المحافظــة ،دون التعــرض للعوامــل اإلقليميــة والدوليــة التــي ال شـ َّ
لهــا تأثيراتهــا فــي المشــهد ،خاصـ ً
ـة مــع تزامــن التصعيــد األخيــر فــي درعــا مــع إعــادة افتتــاح معبــر جابر-نصيــب
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الحــدودي ،ومــع تقديــم األردن مبــادرة إلعــادة التعامــل مــع نظــام األســد ،ومــع تنديــد دولــي واســع باالنتهــاكات
التــي قامــت بهــا قــوات النظــام خــال التصعيــد العســكري.
رئيســا علــى الرصــد اليومــي
وللتركيــز علــى الديناميــات المحليــة وتفاصيلهــا ،فقــد اعتمــدت الورقــة اعتمــادً ا
ً
محليــة متنوِّ عــة
للتطــورات واألحــداث فــي المحافظــة ،والمقابــات التــي أجراهــا الكاتــب مــع نشــطاء ومصــادر
َّ
مــن محافظــة درعــا ،وال يمكــن بالطبــع اإلفصــاح عــن هويتهــم بســبب التهديــد األمنــي فــي تلــك المناطــق ،باإلضافة
المختصــة بمتابعــة الوضــع فــي درعــا ،مثــل :مؤسســة نبــأ ،وتجمــع
إلــى االعتمــاد علــى المواقــع اإلعالميــة المحليــة
َّ
أحــرار حــوران ،وشــبكة شــام اإلخباريــة ،ومكتــب توثيــق الشــهداء فــي درعــا ،وغيرهــا.
خارطة الجنوب حسب نمط السيطرة بعد اتفاق تموز 2018
ً
مختلفــا عــن بقيــة مناطــق
نموذجــا
منــذ اتفــاق التســوية فــي الجنــوب الســوري (تمــوز /يوليــو  ،)2018مثَّ لــت درعــا
ً
المعارضــة التــي ســقطت عســكريًّ ا بعــد التدخــل الروســي ،ورغــم تشــابه بنــود اتفــاق التســوية فــي درعا مــع مناطق
أخــرى مثــل ريــف حمــص الشــمالي والقلمــون ،فــإن درعــا قــد حافظــت علــى اســتمرارية أكبــر للشــبكات الثوريــة
واالجتماعيــة التــي كانــت فاعلـ ً
ـة قبــل اتفــاق التســوية.
انضمــت غالبيــة مجموعــات المقاتليــن المحلييــن إلــى اتفاقــات التســوية عــام  ،2018وتعرضــت هــذه الكتلــة الثوريــة
َّ
الطوعيــة وعمليــات
المقاتلــة فــي المحافظــة إلــى التــآكل المســتمر ،مــع عمليــات التهجيــر القســري ثــم الهجــرات
َّ
ـات منهــم إلــى األجهــزة األمنيــة والعســكرية للنظــام،
االغتيــال التــي تعرضــوا لهــا ،باإلضافــة إلــى انضمــام مجموعـ ٍ
ً
بديــا عــن النظــام وضامنًــا
أو تخليهــم عــن العمــل المســلح ،أو انضمامهــم إلــى اللــواء الثامــن بوصفــه خيــا ًرا
لعــدم المالحقــة األمنيــة ،ولكــن أســهمت هيمنــة المظاهــر األمنيــة وتكــرار التهديــدات والحمــات العســكرية فــي
التمســك بالســاح بوصفــه ضام ًنــا -للشــخص ومنطقتــه -لعــدم االعتقــال أو الهيمنــة العســكرية
اســتمرارية ظاهــرة
ُّ
للنظــام ،كمــا أثبتــت هــذه المجموعــات المتبقيــة قدرتهــا علــى التأثيــر فــي المشــهد ،مــع حفاظهــا علــى مظاهــر
ســيطرة َّ
هشــة للنظــام فــي بعــض المناطــق ،أو ردود الفعــل المســلحة والمتزامنــة عنــد قيــام النظــام بحمــات
عســكرية ضــد إحــدى المــدن والبلــدات فــي المحافظــة.
ـات مــن مقاتلــي الفصائــل سـ ً
ـات
ـابقا لتشــكيل مجموعـ ٍ
بينمــا عملــت شــعبة األمــن العســكري علــى تب ِّنــي مجموعـ ٍ
رديفــة فــي مناطــق درعــا ،وأبرزهــا :مجموعتــا مصطفــى المســالمة (الكســم) وشــادي بجبــوج (العــو) فــي درعــا
البلــد ،ومجموعــة «عمــاد أبــو زريــق» فــي نصيــب ،و»أبــو علــي اللحــام» فــي أم ولــد ،ومجموعــة «وســيم الزرقــان»
فــي كفــر شــمس (شــمال غــرب) ،ومجموعــات مشــابهة فــي صيــدا والنعيمــة وغيرهــا.11
وبــرزت داخــل محافظــة درعــا عدَّ ة نماذج حســب اختالف نمط الســيطرة والعالقــة مع النظام ،نســتعرضها كما يلي:
معينــة علــى اســتقاللية محليــة وعــدم دخــول قــوات
 -1مناطــق التســوية :حافظــت مناطــق
َّ
التجمعــات األكبــر مــن
النظــام الســوري إليهــا ،وأبرزهــا درعــا البلــد وطفــس ،حيــث تمركــزت
ُّ
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الثــوار ومجموعــات الجيــش الحــر التــي لــم تنخــرط ضمــن قــوات النظــام ،وكذلــك بصــرى الشــام
مركــز اللــواء الثامــن المدعــوم مــن روســيا ،ومدينــة جاســم فــي ريــف درعــا الشــمالي الغربــي.
نمــط الســيطرة والوضــع األمنــي :لــم يفــرض النظــام ســيطرة عســكرية داخــل هــذه المناطــق رغــم وجــود حواجــز
علــى الطرقــات فــي مناطــق واســعة مــن ريــف درعــا الشــرقي والغربــي ،خاصـ ً
ـة األجــزاء الجنوبيــة مــن المحافظــة،
حيــث تنتشــر قــوات النظــام حــول هــذه المناطــق ولكــن ال تتمركــز داخلهــا ،فقــد شــهدت درعــا البلــد وطفــس
نشــاطات متقطعــة للحــراك الثــوري عبــر المظاهــرات المناوئــة لحكــم األســد ،خاصـ ً
ـة فــي النصــف األول مــن عــام
 ،2021الــذي تزامــن مــع الذكــرى العاشــرة النطالقــة الثــورة الســورية فــي درعــا ومــع االنتخابــات الرئاســية ،كمــا
داخليــا ،رغــم
داخلــي واضــحٍ عبــر اللجــان المركزيــة والعشــائرية ،و ُتعَ ــدُّ مســتقرة
بتنظيــم
تميــزت المنطقتــان
ٍ
ٍّ
ًّ

حصــول عمليــات اغتيــال اســتهدفت غال ًبــا مقاتليــن فــي الفصائــل سـ ً
ـابقا وأعضــاء فــي اللجــان المركزيــة.
الكيانــات الفاعلــةُ :تعَ ــدُّ

أهــم الكيانــات «المحليــة» الفاعلــة فــي مناطــق التســوية هــي:

 اللجــان المركزيــة :مثلــت اللجــان المركزيــة الوريــث الضمنــي للفصائــل والقــوى الثوريــة الفاعلــة قبــل اتفــاقالتســوية ،وأبرزهــا لجنــة درعــا البلــد واللجنــة المركزيــة لريــف درعــا الغربــي ،12وقــد نشــأت هــذه اللجــان
ِّ
الممثــل عــن هــذه المناطــق فــي التفــاوض مــع الطــرف الروســي ومــع النظــام حــول تنفيــذ اتفــاق
لتكــون
التســوية أو التوتــرات التــي تظهــر فيهــا ،وقــد تعــرض أعضــاء اللجــان لمحــاوالت اغتيــال عديــدة ،اتهمــوا
النظــام بتنفيذهــا ،إلــى جانــب لجــان -غيــر رســمية -عملــت فــي مناطــق المصالحــة والســيطرة العســكرية.
تمثيليــا عــن كامــل درعــا ،ولكــن عرقــل
موحــدة لتنتــج كيا ًنــا
حاولــت اللجــان تنظيــم نفســها فــي لجنــة
َّ
ًّ
ُ
اغتيــال أعضــاء فــي اللجــان المركزيــة نفســها منتصــف تمــوز /يوليــو  ،202013ثــم
االجتماعــات األولــى
عرقــل االجتماعــات الثانيــة هجــومُ النظــام علــى درعــا البلــد بدايــة تشــرين الثانــي /نوفمبــر .202014
أهليــة مــن العشــائر لتكــون موازيــة للجــان المركزيــة ،مــا يمثــل الحالــة
 اللجــان العشــائرية :تـ َّـم تشــكيل لجــان َّ
ـم تشــكيل
الفريــدة فــي درعــا مــن االعتمــاد علــى الشــبكات الثوريــة واالجتماعيــة واســتمرار فاعليتهــا ،حيــث تـ َّ
تم تشــكيل «مجلــس أعيــان المنطقة
ـم ممثـ ًـا عــن كل عائلة ،كمــا َّ
«مجلــس عشــيرة درعــا» فــي درعــا البلــد الــذي يضـ ُّ
ـات باســمها.
الغربيــة» فــي ريــف درعــا الغربــي ،إلــى جانــب مجالــس عشــائرية وأهليــة أخــرى كانــت تصــدر بيانـ ٍ
 اللــواء الثامــنِّ :نجاحــا واســتمرارية بيــن تشــكيالت «الفيلــق الخامــس»
ـوذج األكثــر
يمثــل اللــواء الثامــن النمـ َ
ً
الســنة» بقيــادة «أحمــد العــودة» قبــل اتفــاق التســوية،16
المدعــوم روسـ ًّـيا ،15ويُ عَ ــدُّ الشــكل الجديــد لفصيــل «شــباب ُّ
وقــد قــدَّ م اللــواء نفســه منــذ اتفــاق التســوية بوصفــه قــوة محليــة توفر بديـ ًـا آمنًا عــن االنخــراط في أجهــزة النظام
العســكرية واألمنيــة ،وبوصفــه قــوة تواجــه التمــدُّ د اإليرانــي ،وحــاول العــودة بشــكل متزايــد توســيعَ نفــوذه وتقديم
يمثــل الســكان المحلييــن فــي الجنــوب ،خاصـ ً
اللــواء بوصفــه مشــروعً ا ِّ
ـة بعــد حادثــة اغتيــال مقاتليــه العائديــن مــن
الالذقيــة ،وبعــد التو ُّتــر مــع ميليشــيات محليــة فــي الســويداء إثــر حــوادث الخطــف ،17حيــث نظــم دورات عســكرية
ـم مجموعــات فــي ريــف درعــا الشــرقي ،كمــا أعلــن عــن َّنيتــه تشــكيل «جيــش واحــد فــي حــوران» ،18ولعــب
وضـ َّ
دور الوســاطة وفــض االشــتباك بشــكل متكــرِّ ر فــي التوتــرات الحاصلــة بيــن النظــام والمناطــق األخــرى فــي درعــا.
 -2مناطــق الســيطرة العســكرية :وهــي المناطــق التــي دخلتهــا قــوات النظــام عســكريًّ ا فــي حملــة حزيران-تمــوز
 ،2018دون اتفــاق تســوية أو مصالحــة ،وتشــمل أغلبيــة مناطــق ريــف درعــا الشــرقي ،التــي ســقط بعضهــا بعــد معارك
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مثــل بصــر الحريــر والحــراك وناحتــة وصيــدا ،وســقط بعضهــا خــال وضــع االنهيــار الــذي أصــاب الفصائــل بعــد
خاصــة ،بيــن منطقتــي التســوية فــي بصــرى الشــام ودرعــا البلــد.
ذلــك ،وهــي مناطــق القســم الجنوبــي الشــرقي
َّ
ـص اتفــاق التســوية فــي تمــوز  2018علــى انســحاب قــوات النظــام مــن هــذه
نمــط الســيطرة والوضــع األمنــي :نـ َّ
المناطــق مــع احتفاظــه بالســيطرة علــى معبــر نصيــب الحــدودي والقطــع العســكرية ،وقــام بعــد ذلــك بإضافــة
حواجــز وشــن حمــات أمنيــة ،أبرزهــا فــي الكــرك الشــرقي .لــم يفــرض النظــام ســيطرة عســكرية مطلقــة فــي
هــذه المناطــق بعــد االتفــاق ،خاصـ ً
ـة بعــد تكــرار العمليــات األمنيــة التــي اســتهدفت عناصــره داخلهــا مــا دفعتــه
لالنســحاب مــن بعضهــا مثــل بلــدة الحــراك ،حيــث اكتفــى النظــام غال ًبــا باالنتشــار فــي القطــع العســكرية
اهتــم بنشــر تعزيــزات ونقــاط عســكرية
والحواجــز علــى الطــرق ،ومــن المالحــظ أن النظــام منــذ عــام 2018
َّ
أكبــر فــي المنطقــة الغربيــة مقارنــة بالمنطقــة الشــرقية ،يضــاف إلــى هــذه المناطــق منطقــة «حــوض اليرمــوك»
التــي ســيطر عليهــا النظــام بعــد معــارك عســكرية ضــد تنظيــم «جيــش خالــد بــن الوليــد» تلــت اتفــاق التســوية.
ورغــم ســقوطها عســكريًّ ا ،فقــد اســتمرت المظاهــر المعارضــة للنظــام فــي هــذه المناطــق ،باإلضافــة إلــى النشــاطات
المســلحة أحيا ًنــا ،والعمليــات األمنيــة التــي اســتهدفت علــى الســواء عناصــر محســوبين علــى النظــام ،أو عمليــات
اغتيــال للثــوار والمعارضيــن للنظــام ،خاصـ ً
ـة قــادة المجتمــع المحلــي الذيــن عــادوا إليهــا.
الكيانــات الفاعلــة :أ َّثــر ســقوط هــذه المناطــق عســكريًّ ا فــي التقليل مــن فاعليــة الشــبكات الفصائليــة واالجتماعية
القديمــة ،حيــث انســحب أبــرز القــادة المحلييــن فيهــا منــذ الحملــة العســكرية ،وقــد توســع نفــوذ اللــواء الثامــن
ـم مجموعــات مــن المقاتليــن المحلييــن ،مــع نشــاط أقــل لألجهــزة األمنيــة للنظــام ،وخاصـ ً
ـة
فــي هــذه المناطــق وضـ َّ

ـوذا ،خاصـ ً
األمــن العســكري والمخابــرات الجويــة ،حيــث يُ عَ ــدُّ اللــواء الثامــن الجهــة األكثــر نفـ ً
ـة فــي القســم الجنوبي
الشرقي.
 -3مناطــق المصالحــة :وهــي المناطــق التــي شــهدت خــال حملــة حزيران-تمــوز  2018اتفاقيــات مصالحــة بيــن
النظــام وفصائــل المعارضــة أو وجهــاء محلييــن ،مــن دون ضامــن روســي ،مثــل :مناطــق داعــل وإبطــع وبلــدات
منطقــة الجيــدور (إنخــل والحــارة وكفــر شــمس) وقــرى «مثلــث المــوت» التابعــة لهــا (كفــر ناســج ،ســملين ،عقربــا،
وغيرهــا) فــي ريــف درعــا الغربــي ،وأم ولــد والكــرك الشــرقي والغاريــة (الشــرقية والغربيــة) فــي ريــف درعــا
الشــرقي.
نمــط الســيطرة والوضــع األمنــي :فــرض النظــام ســيطرة متباينــة فــي هــذه المناطــق ،بيــن ســيطرة مطلقــة
وتفعيــل للمؤسســات المدنيــة واألمنيــة داخلهــا فــي المناطــق الغربيــة ،ومــا بيــن ســيطرة َّ
هشــة مشــابهة
لمناطــق التســوية فــي المناطــق الشــرقية ،ورغــم فــرض النظــام بالعمــوم فــي هــذه المناطــق ســيطر ًة أكبــر مــن
مناطــق التســوية والســقوط العســكري ،فــإن هــذه المناطــق شــهدت فــي أوقــات مختلفــة عمليــات اغتيــال
ِّ
ومتعــددة األهــداف ،كمــا شــهدت اســتمرارية لنشــاطات «ثوريــة» بشــكل أكثــر ِســريَّ ة ،مثــل
مجهولــة المصــدر
مظاهــرات طيــارة أو تعليــق منشــورات أو تهديــد المراكــز االنتخابيــة فــي االنتخابــات الرئاســية األخيــرة.
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ـم إليهــا المقاتلــون المحليــون فــي هــذه المناطــق ،حســب الجهــة
تنوعــت الكيانــات التــي انضـ َّ
الكيانــات الفاعلــةَّ :
ً
الحقــا ،حيــث كان اللــواء الثامــن الخيــار
التــي أجــرت معهــا اتفــاق المصالحــة ،أو التــي تمــدَّ دت فــي المنطقــة
َّ
المفضــل لــدى المقاتليــن فــي المنطقــة الشــرقية ،بينمــا انتمــى قســم مــن المقاتليــن المحلييــن فــي المنطقــة الغربيــة
إلــى الفرقــة الرابعــة واألمــن العســكري والمخابــرات الجويــة ،حيــث انتمــوا ألهــداف متباينــة أبرزهــا تحصيــل
أي مــن الكيانــات
الحمايــة مــن االعتقــال لــدى األجهــزة األخــرى ،بينمــا بقــي قســم آخــر دون االنتســاب إلــى ٍّ
العســكرية واألمنيــة هنــاك ،كمــا نشــط حــزب اهلل اللبنانــي والميليشــيات المواليــة إليــران فــي الجــزء الغربــي مــن
هــذه المناطــق بشــكل كثيــف ،وأبرزهــا مدينــة داعــل ،وقــرى مثلــث المــوت المتصلــة بريــف القنيطــرة الشــمالي.
 -4مناطــق ســيطرة النظــام قبــل  :2018وهــي المناطــق التــي كانــت تحــت ســيطرة النظــام قبــل حملــة ،2018
رغــم وجــود جيــوب ثوريَّ ــة كانــت قبــل حملــة اتفــاق  2018شــبه محاصــرة وفــي وضــع تســوية ،أبرزهــا الصنميــن
ومحجــة وكناكــر ،والتــي شــهدت ً
مهجريــن منهــا بعــد اتفــاق .2018
أيضــا خــروج َّ
يتغيــر نمــط ســيطرة النظــام بعــد اتفــاق التســوية فــي هــذه المناطــق،
نمــط الســيطرة والوضــع األمنــي :لــم
َّ
كمــا لــم تشــهد هــذه المناطــق حالــة اســتقرار أمنــي مطلقــة ،حيــث شــهدت ً
أيضــا عمليــات اغتيــال ،وحــاالت
فوضــى أمنيــة ،واقتتــاالت أحيا ًنــا بيــن األجهــزة األمنيــة والميليشــيات التابعــة للنظــام ،وقــد نشــأت فــي
مدينــة الصنميــن عــام  2020بــؤرة مقاومــة للنظــام بقيــادة القيــادي الثــوري وليــد الزهــرة ،التــي شــنَّت
قــوات النظــام حملــة عســكرية عليهــا انتهــت بقتــل قــادة المجموعــات الرافضــة للتســوية وتهجيــر آخريــن.
أســس حــزب
الكيانــات الفاعلــة :األجهــزة األمنيــة والعســكرية للنظــام ،باإلضافــة إلــى الميليشــيات الرديفــة ،كمــا َّ
اهلل اللبنانــي مراكــز تجنيــد ولــه نشــاط فيهــا ،خاصـ ً
ـة فــي مدينــة إزرع.
من التسوية إلى فرض الهيمنة العسكرية (تموز  – 2018حزيران )2021
أطلــق النظــام الســوري سلسـ ً
ـلة مــن عمليــات توســيع النفــوذ فــي درعــا منــذ نهايــات الحملــة العســكرية علــى إدلــب
مزيــد مــن تركيــز
فــي بدايــات عــام  ،2020وأســهم اتفــاق موســكو وفــرض وقــف إطــاق النــار فــي إدلــب فــي
ٍ
ـول الجنــوب إلــى منطقــة تو ُّتــر وحــرب أمنيــة -وأحيا ًنــا
النظــام وروســيا علــى الوضــع فــي الجنــوب ،حيــث تحـ َّ
عســكرية -بشــكل متقطــع ،مــع حــرص النظــام علــى توســيع نفــوذه وهيمنتــه مــع كل صــدام ،خاصــة بعــد عــودة
مظاهــر الحــراك المدنــي المعــارض للنظــام فــي الجنــوب.
ونســتعرض هنــا أبــرز هــذه الحــوادث وانعكاســها علــى خارطــة نفــوذ النظــام وأدوار اللجــان المركزيــة واألهليــة
وديناميــات التصعيــد والمفاوضــات والتهدئــة التــي شــهدتها:
تحصــن مجموعــة «وليــد الزهــرة»
 -1اشــتباكات الصنميــن :بــدأت االشــتباكات فــي  29شــباط /فبرايــر  2020بعــد
ُّ
فــي المدينــة ،19التــي كانــت تحــت ســيطرة النظــام قبــل اتفــاق التســوية ،وتبــع االشــتباكات موجــة مظاهــرات
تضامــن فــي مناطــق درعــا ومطالبــات شــعبية باالســتنفار لمنــع اقتحــام الصنميــن رافقهــا عمليــات مســلحة علــى
بعــض حواجــز النظــام ،20ونتــج عــن الحملــة مقتــل قائــد المجموعــة وتهجيــر  9أشــخاص ،بعــد دخــول اللــواء الثامــن
بوصفــه «قــوات فصــل» ،لتهــدأ االشــتباكات ويقــوم اللــواء الثامــن بمرافقــة قــوات النظــام إلتمــام اتفــاق تســوية
جديــد ( 2آذار /مــارس  ،)2020قضــى بفــرض نفــوذ كامــل للنظــام علــى المدينــة بعــد ذلــك.21

10

11

|

		

 -2عمليــة «الصبيحــي» وانتشــار الفرقــة الرابعــة فــي المنطقــة الغربيــة :فــي يــوم  4أيــار /مايــو ُ ،2021قتل تســعة
عناصــر مــن مركــز شــرطة المزيريــب (قــوى األمــن الداخلــي التابعــة للنظــام) ،حيــث قــام بالعمليــة شــخص يُ دعــى
«محمــد قاســم الصبيحــي» مــع مجموعتــه ،ردًّ ا علــى اختطاف ومقتل ابنه وشــاب آخر مــن أقاربه من ِق َبــل النظام،22
وقــد أدانــت اللجنــة المركزيــة فــي المنطقــة الغربيــة العمليــة ،23وقــام مسـ َّـلحون بتفجيــر منــزل «الصبيحــي» لمنــع
حصــول عمليــة ضــد المنطقــة ،24ولكــن وصلــت تعزيــزات عســكرية مــن قــوات النظــام قامــت باقتحــام المزيريب (8
أيــار /مايــو) ،واالنتشــار قــرب مدينــة طفــس تهديــدً ا باقتحامهــا ،25وطالبــت بتســليم الصبيحــي ومجموعتــه ،ما أثار
ً
ورفضــا لتصعيــد النظــام ،حيــث خرجــت مظاهــرات فــي درعــا البلــد
ردود فعــل فــي المحافظــة تضام ًنــا مــع طفــس
ـم
ومناطــق أخــرى ،26كمــا وقعــت عمليــات أخــرى ضــد عناصــر مــن قــوات النظــام فــي المنطقــة الشــرقية ،ومــن َثـ َّ
تدخــل الطــرف الروســي بعــد أيــام مــن التصعيــد لعقــد اتفــاق تهدئــة جديــد مــع اللجنــة المركزيــة ،التــي أعلنــت فــي
بيــان ( 15أيــار /مايــو) االتفــاق علــى تســيير دوريــات مــن الشــرطة العســكرية الروســية لرصــد وتحجيــم مــا وصفتها
بـــ «الحشــود العســكرية للجيــش ومــا تضمــه مــن ميليشــيات طائفيــة التــي تســعى لضــرب االســتقرار وزعزعــة
ـم نشــرها فــي معظــم الجنــوب ،وخاصـ ً
ـة المنطقــة الغربيــة ومدينــة طفــس» ،27إال أن التهدئــة لــم
األمــن ،والتــي تـ َّ
تتــم إال بعــد اجتماعــات اللجنــة المركزيــة للمنطقــة الغربيــة مــع اللجنــة األمنيــة التابعــة للنظــام ،28التــي نتــج عنهــا
اتفــاق قضــى بانتشــار حواجــز عســكرية مــن الفرقــة الرابعــة علــى امتــداد المنطقــة الغربيــة ( 30-29أيــار /مايــو).29
انضمــت
بعــد هــذا االتفــاق أصبحــت الفرقــة الرابعــة الفاعــل الرئيــس مــن طــرف النظــام فــي هــذه المنطقــة ،حيــث
َّ
مجموعــات مــن المقاتليــن المحلييــن بشــكل متزايــد للفرقــة الرابعــة تفاديً ــا للمالحقــة األمنيــة ،وتسـ َّببت الحادثــة
ً
خاصــة بعــد محاولــة اغتيــال أعضــاء اللجــان
فــي تغييــر خارطــة االنتشــار األمنــي والعســكري فــي الجنــوب،
المركزيــة بالتزامــن مــع هــذه المفاوضــات.
 -3اغتيــاالت اللجــان المركزيــة :تعـ َّـرض أعضــاء اللجــان المركزيــة وقــادة وعناصــر الفصائــل الذيــن لــم ينخرطــوا
ـر مــن عمليــات ومحــاوالت االغتيــال منــذ اتفــاق التســوية ،التــي زادت وتيرتهــا
فــي قــوات النظــام إلــى عـ ٍ
ـدد كبيـ ٍ

توجــه النظــام لفــرض هيمنــة متزايــدة فــي الجنــوب بدايــة عــام .2020
بشــكل كبيــر بعــد ُّ

تعــرض لهــا الشــيخ عــاء الزوبانــي فــي بلــدة اليــادودة (25
كانــت أول عمليــة اغتيــال لعضــو فــي اللجــان قــد َّ
شــباط /فبرايــر  ،30)2019وكان أبــرز هــذه العمليــات بعــد مرحلــة التصعيــد:
ـم لجــان
 الهجــوم علــى رتــل اللجنــة المركزيــة للمنطقــة الغربيــة ،عقــب اجتمــاع لبحــث التصعيــد فــي طفــس ضـ َّالمحافظــة واللــواء الثامــن ( 27أيــار /مايــو .31)2020
 اغتيــال ياســر إبراهيــم الدنيفــات ،معــروف بلقبــه :أبــو بكــر الحســن ( 12تمــوز /يوليــو  ،32 )2020الناطــق باســمفصيــل «جيــش الثــورة» سـ ً
ـابقا وعضــو اللجنــة المركزيــة فــي مدينــة جاســم.
 اغتيــال الشــيخ محمــد جمــال الجلــم ،معــروف بلقبــه :أبــو البــراء الجلــم ( 10أيلــول /ســبتمبر  ،33)2020عضــو اللجنــةوممــن قــادوا عمليــة التفــاوض مــع اللجنــة األمنيــة للنظــام عقــب التصعيــد الــذي
المركزيــة عــن مدينــة جاســم َّ
شــهدته المدينــة.
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 اغتيــال أدهــم الكــراد ( 14تشــرين األول /أكتوبــر  ،)2020الــذي كان الوجــه اإلعالمــي األبــرز للجنــة درعــا البلــد،وعُ ــرف بخطاباتــه ذائعــة االنتشــار والجريئــة فــي انتقــاد النظــام والقبضــة األمنيــة والمطالبــة باإلفــراج عــن
المعتقليــن بعــد اتفــاق التســوية.34
عرقلــت هــذه االغتيــاالت المتكــرِّ رة مشـ َ
موحــدة لكامــل الجنــوب ،كمــا أبقــت نشــاط
ـروع إنجــاز لجنــة تفــاوض
َّ
ـد مــع أي تحــرك خــارج حــدود مناطقهــم ،حيــث جــرت معظــم االغتيــاالت عنــد
أعضــاء اللجــان فــي حالــة تهديـ ٍ
تنقلهــم فــي المحافظــة ،وقــد وقعــت هــذه العمليــات ضمــن ظاهــرة واســعة مــن االنفــات األمنــي واالغتيــاالت
ممــن رفضــوا االنخــراط ضمــن قــوات النظــام فــي
األخــرى التــي اســتهدفت نشــطاء وقــادة ثورييــن ومحلييــن َّ
الجنــوب وحافظــوا علــى دور مؤثــر فــي مناطقهــم ،مثــل اغتيــال عدنــان أبازيــد ومعتــز قنــاة ،وكانــا مــن قــادة
غرفــة البنيــان المرصــوص فــي درعــا البلــد.35
تنظيميــا فــي محافظــة ريف دمشــق ،لكنهــا ارتبطت منــذ عــام  2011بديناميــات الوضع
 -4حصــار كناكــر :تقــع كناكــر
ًّ
أمنيــا ضمــن منطقــة نفوذ فــرع األمن العســكري في سعســع بقيــادة العميد طــال العلــي ،باإلضافة
فــي درعــا ،وتقــع ًّ
إلــى نشــاط حــزب اهلل اللبنانــي فــي المنطقــة .36ورغــم أن بلــدة كناكــر كانــت تحت ســيطرة «لجنــة المصالحــة» (منذ
كانــون األول /ينايــر  ،)2016فــإن مجموعــات المقاتليــن والنشــطاء المحلييــن عادوا إليها بعــد اتفاق التســوية ،37بينما
شـكَّل األمــن العســكري مجموعــات محليــة رديفة من مقاتلين ســابقين في فصائــل المعارضة ،تــدور حولهم اتهامات
نموذجا
بعمليــات االغتيــال ضــد ثــوار البلــدة الذيــن رفضــوا االنخــراط فــي أجهــزة النظــام ،38لذلــك أصبحــت كناكــر
ً
أهليــا إلــى جانــب
هجي ًنــا بيــن مناطــق المصالحــة ومناطــق التســوية ،حيــث توجــد لجنــة المصالحــة بوصفهــا كيا ًنــا ًّ
المجموعــات الرديفــة لألمــن العســكري والمجموعــات الثوريــة التــي أجــرت تســوية ولم تنخــرط في أجهــزة النظام.
حصلــت عــدَّ ة توتــرات ســابقة فــي كناكــر ،39ولكــن التصعيــد األكبــر حصــل حيــن قــام أحــد حواجــز األمــن العســكري
ـن مجموعــة مــن المقاتليــن المحلييــن
باعتقــال ثالثــة نســاء وطفلــة قــرب كناكــر ( 21أيلــول /ســبتمبر  ،)2020لتشـ َّ
حاجــز لألمــن العســكري أصيــب فيــه العميــد علــي صالــح ،الضابــط فــي األمــن العســكري ،ليتــم
هجومــا علــى
ً
ٍ
ـات داخــل كناكــر بتخزيــن أســلحة
تطويــق المنطقــة عســكريًّ ا والتهديــد باقتحامهــا ،حيــث ا َّتهــم النظــام مجموعـ ٍ
اســتمر حصــار
ومتفجــرات والتــورط فــي تنفيــذ تفجيــرات داخــل دمشــق ،مــع مطالبتــه بتهجيــر مجموعــات.
َّ
كناكــر حتــى عُ قــد اتفــاق يــوم  2تشــرين األول /أكتوبــر  2020بيــن «لجنــة المصالحــة» واللجنــة األمنيــة للنظــام،
ـص علــى تســوية جديــدة شــاملة وحصــر الســاح باألجهــزة األمنيــة وجولــة تفتيــش بحضــور الوجهــاء ،مقابــل
نـ َّ
عــدم حصــول تهجيــر واإلفــراج عــن النســاء المعتقــات .40ورغــم حصــول مظاهــرات تضامــن مــع كناكــر ،41ومحاولــة
ـم إنجــازه بشــكل أكثــر محليــة.
اللجــان المركزيــة فــي درعــا لعــب دور لوقــف التصعيــد ،42فــإن االتفــاق الرئيــس تـ َّ
 -5التو ُّتــر فــي درعــا البلــد والكــرك الشــرقي :صبــاح يــوم  8تشــرين الثانــي /نوفمبــر  2020ش ـنَّت تعزيــزات مــن
قــوات النظــام ،غالبيتهــا مــن قــوات الغيــث ضمــن الفرقــة الرابعــة ،عمليـ َ
ـة اقتحــام واســعة علــى المــزارع الجنوبيــة
مــن درعــا البلــد ،حيــث واجــه المقاتلــون المحليــون االقتحــام ،43مــع انطــاق حملــة تضامــن فــي ريف درعــا ،وصلت
إلــى ردود فعــل مسـ َّـلحة ضــد حواجــز النظــام ،كان أبرزهــا ضــد حاجــز محطــة الكهربــاء قــرب مســاكن جليــن غــرب
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تــم قتــل واحتجــاز عناصــر مــن
درعــا ،وضــد حاجــز المخابــرات الجويــة قــرب بلــدة الكــرك الشــرقي ،44حيــث َّ
موحــد ،وكان الــرد
قــوات النظــام ،45وقــد تزامــن الهجــوم مــع اجتماعــات اللجــان المركزيــة للوصــول إلــى جســم
َّ
علــى اقتحــام درعــا أوســع موجــة عمليــات متزامنــة فــي مناطــق درعــا ضــد جواجــز النظــام منــذ اتفــاق التســوية.
وصلــت اللجــان المركزيــة إلــى تهدئــة مــع اللجنــة األمنيــة بوســاطة روســية ،46لتبــدأ قــوات النظــام بتطويــق بلــدة
الكــرك الشــرقي والتهديــد باقتحامهــا وطلــب تســليم المجموعــات التــي هاجمــت حاجــز المخابــرات الجويــة،47
مــا دفــع اللــواء الثامــن للتدخــل فــي المفاوضــات وإرســال قــوات لمنــع االقتحــام مــع موجــة مظاهــرات تضامنيــة
فــي مناطــق درعــا ،ثــم حصــل اتفــاق تهدئــة جديــد ( 11تشــرين الثانــي /نوفمبــر  ،)2020مشــابه التفــاق بلــدة كناكــر،
تضمــن إجــراء عمليــات تفتيــش بحضــور اللــواء الثامــن والوجهــاء مــع تســوية أوضــاع عــدد مــن المطلوبيــن.48
َّ
أعطــى هــذا التوتــر مزيــدً ا مــن الثقــة فــي فاعليــة اللجــان المركزيــة فــي الوصــول التفاقيــات تهدئــة فــي مناطــق
درعــا ،وإمكانيــة تحــرك مناطــق الجنــوب الســوري كوحــدة واحــدة فــي التفــاوض أو العمليــات المســلحة ضــد
النظــام ،ورغبــة روســيا فــي منــع االقتحــام الواســع للمناطــق أو التهجيــر ،كمــا أكَّــد دور اللــواء الثامــن المدعــوم
روسـ ًّـيا -خاصـ ً
رئيســا فــي المنطقــة ،وقــاد ًرا علــى إتمــام اتفاقيــات
ـة فــي ريــف درعــا الشــرقي -بوصفــه فاعـ ًـا
ً
تحــول التصعيــد ثــم المفاوضــات ثــم التســوية بحضــور اللــواء الثامــن إلــى ديناميــة
التهدئــة والتســوية ،مــع
ُّ
متكــرِّ رة.
ـاطا متزايــدً ا مــن القــوات الروســية والفرقــة الرابعة.
 -6الهجــوم الثانــي علــى طفــس :شــهدت بدايــة العــام  2021نشـ ً
فمــن جهــة ،عقــدت القــوات الروســية سلســلة اجتماعــات مــع اللجــان المركزيــة والوجهــاء لضمــان التهدئــة ومنــع
المظاهــرات قبيــل االنتخابــات الرئاســية ،49بينمــا طالبــت الفرقــة الرابعــة اللجنــة المركزيــة فــي ريــف درعــا الغربــي
بتســليم مطلوبيــن وتهجيــر آخريــن ووضــع نقــاط إضافيــة ،50واســتقدمت تعزيــزات عســكرية لنشــرها فــي الريــف
الغربــي ،ومــع عــدم اســتجابة اللجنــة المركزيــة شـنَّت قــوات الفرقــة الرابعــة عمليــة عســكرية علــى مدينــة طفــس
( 24كانــون الثانــي /ينايــر  ،)2021مــع قصــف مدفعــي وانتشــار عســكري فــي محيطهــا ،51حيــث شــهدت المنطقــة
أعنــف اشــتباكات منــذ اتفــاق  ،2018مــع ســقوط قتلــى وجرحــى مــن الطرفيــن ،دون أن تتمكَّــن الفرقــة الرابعــة مــن
التقــدُّ م علــى مناطــق اللجنــة المركزيــة .وقــد توقفــت االشــتباكات مســاء اليــوم نفســه مــع دعــوة القــوات الروســية
إلــى جلســات تفــاوض برعايتهــا ،52وانتهــت جلســات التفــاوض الماراثونيــة باتفــاق ( 8شــباط /فبرايــر  )2021قضــى
بعمليــات تفتيــش فــي المــزارع الجنوبيــة للبلــدة وتســليم مجموعــة أســلحة وتفعيــل مقــرات حكوميــة داخل طفس
يومــا ،دون تســليم أو تهجيــر المجموعــات،
مــع التعهــد بانســحاب التعزيــزات العســكرية حــول طفــس خــال ً 15
التــي قالــت اللجنــة المركزيــة إنهــا ليســت مســؤولة عنهــم وال يمكنهــا تســليمهم أو إجبارهــم علــى الخــروج.53
تكـ َّـرر فــي هجــوم طفــس ســيناريو العمليــات الســابقة ،مــع تمــدُّ د أكبــر للفرقــة الرابعــة فــي ريــف درعــا الغربــي
وفــرض طــوق أكبــر حــول طفــس.
هجومــا علــى حاجــز
 -7الهجــوم علــى أم باطنــة :مســاء يــوم  30نيســان /أبريــل  2021ش ـنَّت مجموعــة مســلحة
ً
ً
طوقــا عســكريًّ ا
للنظــام فــي تــل كــروم القريــب مــن بلــدة أم باطنــة فــي محافظــة القنيطــرة ،لتفــرض قــوات النظــام
حــول البلــدة وتبــدأ بعمليــة قصــف وتهديــد باالقتحــام ،54كان الطــرف الرئيــس فيهــا فــرع األمــن العســكري فــي
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سعســع ،وقــد فجــرت حادثــة أم باطنــة مــر ًة أخــرى موجــة تضامــن ومظاهــرات شــعبية فــي مناطــق درعــا ،كان
أبرزهــا فــي درعــا البلــد ،55خاصـ ً
ـة بعــد اعتقــال حواجــز النظــام مجموعــة مــن النســاء بيــن النازحيــن خــارج القريــة،
ـم تدخلــت اللجــان المركزيــة فــي درعــا للتفــاوض مــع النظــام الحتــواء الموقــف ،حيــث توصلــت جلســات
ومــن َثـ َّ
ـخصا مــن
التفــاوض إلــى اتفــاق ( 15أيــار /مايــو  ،56)2021قضــى باالســتجابة لشــرط األمــن العســكري بتهجيــر  30شـ ً
المطلوبيــن مــع عائالتهــم نحــو الشــمال الســوري ،لتكــون هــذه أول حادثــة تهجيــر قســري منــذ اتفــاق الصنميــن
مهجــرا إلــى الشــمال الســوري بعــد أيــام ( 22أيــار /مايــو).57
( 3شــباط /فبرايــر  ،)2020حيــث وصــل قرابــة 150
ً
مــع تأكيــد حادثــة أم باطنــة علــى إمكانيــة تكــرار ســيناريو االقتحــام والتهجيــر بالنســبة إلــى مناطــق الجنــوب
األخــرىَّ ،إل أنهــا أظهــرت أكثــر قــوة تأثيــر الفاعليــن الرئيســين فــي كل منطقــة ،ســواء علــى مســتوى األجهــزة
األمنيــة للنظــام ،أو علــى مســتوى المجموعــات المحليــة واللجــان المركزيــة ،حيــث كان تأثيــر اللــواء الثامــن
واللجــان المركزيــة أضعــف فــي أم باطنــة ممــا هــو فــي حــوادث طفــس ودرعــا البلــد ،كمــا كان الفاعــل الرئيــس مــن
طــرف النظــام هــو فــرع األمــن العســكري فــي القنيطــرة ،وليــس لجنــة أمنيــة أو حكوميــة موحــدة.
حملة حزيران – أيلول  :2021االنتقام من رفض االنتخابات
أظهــرت الفتــرة التاليــة التفــاق  2018تبلــور الكيانــات األهليــة فــي الجنــوب الســوري ،التــي ورثــت الكيانــات الثوريــة
الســابقة التفــاق التســوية ،كمــا أفــرزت تعــدُّ د الفاعليــن واختالفهــم حســب كل منطقــة ،والتو ُّتــر المســتدام والقابــل
للتجــدُّ د كل فتــرة ،مــع تكــرار ديناميــات متشــابهة الشــتعال التو ُّتــر ثــم المفاوضــات ثــم التهدئــة ،وأكَّــدت عــدم
قــدرة اتفــاق التســوية علــى بنــاء كســب والء المجموعــات المعارضــة فــي هــذه المناطــق ،ســواء مــن مجموعــات
المقاتليــن أو المجتمعــات المحليــة التــي انخرطــت فــي ثــورة  ،2011وتعامــل النظــام مــع المحافظــة منذ اتفــاق ،2018
وبشــكل متزايــد منــذ بدايــة عــام  ،2020بمقاربــة أمنيــة عســكرية بحتــة ،وليــس بمنطــق الدولــة وتقديــم الخدمــات،
حيــث زاد عــدد الحواجــز فــي المحافظــة إلــى أكثــر مــن  160حاجـ ًـزا لألجهــزة األمنيــة وفــرق الجيــش ،وشــهدت
أكثــر مــن  1000عمليــة -أو محاولــة -اغتيــال ،واســتعمل نظــام األســد تجنيــد بعــض المجموعــات المعارضــة سـ ً
ـابقا
مثــل مجموعــة عمــاد أبــو زريــق والكســم وأبــو علــي اللحــام -فــي شــنِّ حــرب أهليــة مصغــرة ضمــن مناطقهــم،وليــس فــي بنــاء الثقــة مــع مجتمعاتهــم ،وحافظــت مناطــق الجنــوب الســوري علــى صورتهــا بوصفهــا مناطـ َ
ـق
ً
رافضــة لنظــام األســد ،رغــم انخراطهــا فــي اتفــاق التســوية ،كمــا حافظــت علــى ترابــط شــبكاتها االجتماعيــة
والثوريــة الســابقة التفــاق التســوية ،عبــر تشــكيل اللجــان المركزيــة والعشــائرية ،ومثَّ لــت بذلــك حالــة اســتثنائية
ضمــن مناطــق التســوية أو المناطــق التــي ســيطرت عليهــا روســيا عســكريًّ ا فــي ســوريا.
وكان أقصــى تجليــات هــذا «النمــوذج االســتثنائي» مــع الذكــرى العاشــرة لبدايــة الثــورة الســورية مــن درعــا،
خاصـ ً
ـة فــي االحتفــال الحاشــد الــذي أقامــه األهالــي أمــام ســاحة الجامــع العمــري فــي مدينــة درعــا يــوم  18آذار/
مــارس  ،2021حيــث رفعــوا شــعار« :الثــورة حــق والحــق ال يمــوت» ،58ثــم مــن خــال الحــراك الشــعبي الواســع
ـم منــع إقامــة انتخابــات فــي مناطــق التســوية ،حتــى ضمــن مناطــق
الرافــض لالنتخابــات الرئاســية ،59حيــث تـ َّ
اللــواء الثامــن (بصــرى الشــام) .أمــا فــي مناطــق المصالحــة والســيطرة العســكرية ومناطــق ســيطرة النظــام قبــل
 ،2018فقــد وصلــت تهديــدات للمراكــز االنتخابيــة ،مــا تس ـ َّبب فــي إعاقــة عملهــا وتقليــص عــدد المشــاركين ،كمــا
ظهــرت نشــاطات معارضــة لالنتخابــات فــي معظــم المناطــق علــى شــكل وقفــات وكتابــات جداريــة ولوحــات،
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ـم تنظيــم مظاهــرة حاشــدة رافضــة لالنتخابــات الرئاســية رفعــت شــعار« :ال مســتقبل للســوريين
وفــي درعــا البلــد تـ َّ
مــع القاتــل» ( 25أيــار /مايــو .60)2021
تسـ َّبب هــذا الحــراك المتزايــد فــي رفــض النظــام ،وظهــور الســيطرة َّ
الهشــة في الجنــوب ،وضعــف فاعليــة اتفاقيات
التســوية فــي إخضــاع المجتمــع المحلــي أو دمجــه ضمــن الشــبكات الدعائيــة أو المهادنــة للنظــام ،تسـ َّبب فــي دفــع
ـي نحــو حملــة لتغييــر قواعــد اتفــاق التســوية وإلغــاء حالــة االســتثناء فــي الجنوب الســوري.
النظــام بدعـ ٍـم روسـ ٍّ
التفاوض بالنار والحصار في درعا البلد
بــدأ وصــول التعزيــزات العســكرية مــن قــوات النظــام مــع بدايــة حزيــران /يونيــو  ،612021بعــد انتهــاء االنتخابــات
توجــه النظــام إلــى عمــل عســكري تجــاه طفــس فــي ريــف درعــا الغربــي،
الرئاســية ،حيــث كان التوقــع الســائد هــو ُّ
بعــد تكــرار العمليــات العســكرية هنــاك ،لكــن أولويــة النظــام كانــت البــدء مــن مدينــة درعــا.
وضغوطــا متزايــدة علــى أحيــاء درعــا البلــد وطريــق الســد
فرضــت قــوات النظــام الســوري حصــا ًرا
ً
ومخيــم درعــا منــذ يــوم  24حزيــران /يونيــو  ،2021بعــد ضغــوط اســتمرت ألســابيع علــى «لجنــة درعــا
ِّ
متعلقــة بتســليم الســاح الشــخصي لألفــراد ودخــول دوريــات تفتيــش مــن
البلــد» لتقديــم تنــازالت
األجهــزة األمنيــة التابعــة للنظــام ،62وهــو مــا رفضتــه لجنــة درعــا البلــد ألنهــا اعتبــرت أن الســاح الشــخصي
لألفــراد ليــس مســؤوليتها بعــد تســليم ســاح الفصائــل فــي اتفــاق  ،2018وأن «ميليشــيا الكســم» التابعــة
لألمــن العســكري هــي المســؤول الرئيــس عــن االنفــات األمنــي فــي المدينــة وعمليــات االغتيــال.63
وكان الــذي بــدأ الضغــوط هــو الضابــط الروســي المســؤول عــن ملــف الجنــوب «أســد اهلل» ،الــذي قــام بتهديــد
اللجنــة المركزيــة بقــدوم «الميليشــيات» إن لــم يتــم االســتجابة للطلبــات ،وهــو مصطلــح يشــيع اســتخدامه فــي
الجنــوب فــي وصــف الميليشــيات المرتبطــة بدعــم إيرانــي ،64وقــد مثَّ ــل التصعيــد فــي درعــا البلــد الحلقــة األخطــر
واألكثــر ً
عنفــا فــي سلســلة عمليــات توســيع النفــوذ والهيمنــة العســكرية للنظــام فــي الجنــوب منــذ اتفــاق تســوية
.2018
قــام النظــام طيلــة األســابيع التاليــة علــى فــرض الحصــار (مــن  24حزيــران /يونيــو إلــى  28تمــوز /يوليــو) بتشــديد
الحصــار المتــدرج ،مــن رفــع الســواتر ثــم إغــاق معبــر الســرايا (الواصــل مــع درعــا المحطــة) ،65ثــم معبــر غــرز
(الواصــل مــع ريــف درعــا الشــرقي) ،66مــع تــردي الوضــع اإلنســاني وفقــدان المــواد األساســية ونــزوح قرابــة 23
ألــف مدنــي ،ومــع اســتمرار اســتقدام تعزيــزات عســكرية ضخمــة متتاليــة إلــى درعــا ،تمركــز معظمهــا فــي منطقــة
«الضاحيــة» ،وكان معظمهــا مــن الفرقــة الرابعــة ،التــي ظهــر عناصرهــا بمقاطــع مرئيــة تتوعــد باقتحام درعــا البلد.67
فشــلت عــدَّ ة جلســات مــن المفاوضــات فــي الوصــول إلــى حـ ّـل ،مــع زيــادة المطالــب إلجــراء تســويات جديــدة
وتوزيــع حواجــز أمنيــة وعســكرية داخــل األحيــاء الســكنية فــي درعــا البلــد ،كان بعــض هــذه المفاوضــات بحضــور
الضبــاط الــروس ،وبعضهــا مــع اللجنــة األمنيــة التابعــة للنظــام ،التــي يقودهــا بشــكل رئيــس :اللــواء حســام لوقــا
(األمــن السياســي) ،واللــواء علــي محمــود (الفرقــة الرابعــة) ،والعميــد لــؤي العلــي (األمــن العســكري) ،والعميــد ضرار
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الدنــدل (قائــد الشــرطة) ،كمــا شــارك اللــواء الثامــن واللجنــة المركزيــة فــي ريــف درعــا الغربــي إلــى جانــب لجنــة
درعــا البلــد فــي المفاوضــات المتأخــرة ،حيــث تعهــد قائــد اللــواء الثامــن للجنــة درعــا البلــد بالوقــوف إلــى جانبهــم
ولــو اضطــر إلــى «القتــال».68
اســتثمر أهالــي درعــا البلــد طيلــة هــذه المرحلــة الشــبكات الثوريــة واالجتماعيــة التــي تربطهــم بمناطــق درعــا،
والتــي مثَّ لتهــا اللجــان المركزيــة والعشــائرية ومجموعــات النشــطاء والمقاتليــن المحلييــن ،حيــث اجتمعــت وفــود
موحــد ،وكان أول
مــن درعــا البلــد والمنطقــة الغربيــة واللــواء الثامــن منــذ بدايــة التصعيــد لالتفــاق علــى موقــف
َّ
بيــان جماعــي لهــذه اللجــان منــذ بدايــة إجــراءات الحصــار ( 27حزيــران /يونيــو  ،69)2021ثــم البيــان الــذي أصدرتــه
ضــد تهديــدات العميــد لــؤي العلــي ( 18تمــوز /يوليــو  ،70)2021وبيــان عشــائر حــوران الــذي تــا اجتمــاع وفــود مــن
معظــم مناطــق درعــا فــي طفــس ( 5آب /أغســطس  .71)2021كمــا صــدرت مواقــف مدينــة درعــا عــن ٍّ
كل مــن «لجنــة
درعــا البلــد» و»مجلــس عشــيرة درعــا» ،واشــتركت اللجنــة المركزيــة فــي المنطقــة الغربيــة باإلضافــة إلــى اللــواء
مفوضــة
ـاء علــى طلــب لجنــة درعــا البلــد ،وخاضــت بعضهــا بوصفهــا َّ
الثامــن فــي عـ ٍ
ـدد مــن جلســات التفــاوض بنـ ً
عــن لجنــة درعــا البلــد ،وظهــرت دعــوات االســتنفار و»الفزعــة» منــذ بدايــة التصعيــد ،72التــي نتــج عنهــا حــراك
ســلمي عابــر للمناطــق تمثَّ ــل فــي مظاهــرات ودعــوات لإلضــراب وقطــع الطــرق ،73مــا يـ ُّ
ـدل علــى تنســيق مســتمر
ٌّ
74
بيــن الشــبكات الثوريــة للنشــطاء والجماعــات األهليــة وفاعليــة التضامــن المحلــي  ،فــي محاولــة لمنــع النظــام مــن
ـم التصعيــد العســكري
عــزل ملــف درعــا البلــد عــن عمــوم المحافظــة ،وإظهــار احتمــال اشــتعال المحافظــة لــو تـ َّ
ضــد درعــا البلــد.
ـص علــى
ـم التوصــل إلــى االتفــاق األول مســاء يــوم  24تمــوز /يوليــو  ،2021بعــد قرابــة شــهر مــن الحصــار ،والــذي نـ َّ
تـ َّ
دخــول قــوات النظــام إلجــراء تفتيــش فــي درعــا البلــد بحضــور اللــواء الثامــن والشــرطة الروســية ،وتوزيــع عــدد
معينيــن
مــن الحواجــز «األمنيــة» ،وتســليم كامــل الســاح المتبقــي لــدى األفــراد مــع اشــتراط تهجيــر أشــخاص َّ
(المعروفيــن بألقــاب :هفــو والحرفــوش) ،واســتجابت اللجنــة الشــتراط النظــام زيــادة عــدد الحواجــز مــن  3حواجــز
إلــى  9حواجــز.75
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وفــي يــوم  27تمــوز /يوليــو  ،2021بــدأ تنفيــذ االتفــاق بدخــول اللجنــة األمنيــة التابعــة للنظــام وقــوات مــن الفرقــة
 15مــع الشــرطة الروســية واللــواء الثامــن ،ليبــدأ بالتزامــن اقتحــام قــوات مــن الفرقــة الرابعــة للمــزارع الجنوبيــة
مــن درعــا البلــد ،واقتحــام قــوات مــن الفرقــة التاســعة لمنطقــة «الكــرك» ،مــا أشــعل االشــتباكات لمنعهــم مــن
دخــول المدينــة ،لتنســحب القــوات التــي دخلــت درعــا البلــد إلنجــاز اتفــاق التهدئــة ،حيــث أبلــغ اللــواء حســام
لوقــا لجنــة درعــا البلــد بــأن الخيــار المتبقــي أمامهــم هــو «الحــرب» ،بينمــا طالبــت لجنــة درعــا البلــد بـــ «تهجيــر
جماعــي» ألهالــي درعــا بعــد نقــض االتفــاق وعــدم قدرتهــم علــى التعايــش مــع االحتــال العســكري لمدينتهــم مــن
ِق َبــل النظــام ،واعتبــروا أن تحــرك الفرقــة الرابعــة يع ِّبــر عــن «تقويــض إيرانــي لالتفــاق» ،وأن إيــران تدفــع باتجــاه
التصعيــد العســكري.76
بــدأ النظــام باقتحــام تجــاه درعــا بعــد فشــل التوصــل إلــى اتفــاق جديــد بســبب رفــض لجنــة درعــا قيــام النظــام
بفــرض ســيطرة عســكرية داخــل األحيــاء الســكنية ،77وقــد أشــعل انطــاق العمليــة العســكرية ضــد درعــا البلــد
صبــاح  29تمــوز /يوليــو ردودَ فعــل واســعة وغيــر مســبوقة فــي المحافظــة ،بعــد أن طلبــت لجنــة درعــا البلــد
«الفزعــة» مــن مناطــق المحافظــة ،فيمــا أطلــق عليــه النشــطاء «معركــة الكرامــة» ،حيــث هاجمــت مجموعــات
محليــة مســلحة معارضــة للنظــام العديــد مــن الحواجــز وبعــض المقــرات األمنيــة فــي  18منطقــة بريــف درعــا
الشــرقي والغربــي ومنطقــة الجيــدور ،78وظهــرت -فــي مفارقــة غريبــة -مقاطــع للســيطرة علــى الحواجــز واحتجــاز
عناصــر مــن النظــام وانشــقاق آخريــن ،للمــرة األولــى منــذ اتفــاق  ،201879كمــا قــام النظــام بأعنــف قصــف وعمليــات
ـخصا بينهــم  5أطفــال.80
اقتحــام منــذ اتفــاق  2018مــا تس ـ َّبب فــي مقتــل قرابــة  20شـ ً

ً
قصفا ومواجهات مسلحة يوم  ،2021-7-29المصدر :نبأ
خريطة توضيحية للمناطق التي شهدت
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لكــن المفارقــة األكبــر كانــت أن معظــم المجموعــات التــي قامــت بالهجــوم علــى حواجــز النظــام فــي ريــف درعــا
ً
انضمــت إلــى اللــواء بعــد اتفــاق
خاصــة التــي
روســيا،
الشــرقي ،هــي مــن مجموعــات اللــواء الثامــن المدعــوم
َّ
ًّ
ـاء آم ًنــا مــن عمليــات المالحقــة األمنيــة،
 812018مــن مقاتلــي الجيــش الحــر الذيــن وجــدوا فــي اللــواء الثامــن غطـ ً
ويضمــن لهــم خيــا ًرا أقــرب لمواقفهــم المناوئــة للنظــام ،ويمكــن تفســير انخــراط اللــواء الثامــن فــي «الفزعــة»
لدرعــا البلــد بســعيه الحتــواء الموقــف فــي ريــف درعــا الشــرقي وتأكيــد نفــوذه هنــاك ،حتــى ال تتدخــل أطــراف
«خــارج ســيطرته» فــي المشــهد ،وتمــت الســيطرة علــى معظــم تلــك الحواجــز دون معــارك أو اشــتباكات عنيفــة.
أمــا أهــم ردود الفعــل المســلحة فقــد كانــت فــي ريف درعــا الغربــي ،حين قامــت مجموعة «معــاذ الزعبــي» بالهجوم
ـول إلــى أضخــم ثكنــة عســكرية للنظــام فــي القســم الجنوبــي مــن
علــى حاجــز الــري قــرب بلــدة طفــس ،الــذي تحـ َّ
ريــف درعــا الغربــي ،وتمكَّنــت المجموعــة بعــد معركــة عنيفــة اســتمرت لســاعات مــن الســيطرة علــى حاجــز الــري،
لكــن بعــد مقتــل معــاذ الزعبــي -قائــد المجموعــة -وعــدد آخــر مــن العناصــر ،والــذي كان أحــد أبــرز المطلوبيــن -مــن
ِق َبــل النظــام -للتهجيــر فــي المنطقــة الغربيــة مــن درعــا ،وأبــرز القــادة المحلييــن لمجموعــات الثــوار هنــاك.
أظهــر يــوم  29تمــوز /يوليــو صــورة هزيلــة لمــدى ســيطرة النظــام في الجنــوب ،كما أظهــر إمكانيــة تكــرار ديناميات
انتفاضــة  ،2011حيــن دفــع اقتحــام النظــام للجامــع العمــري فــي درعــا البلــد ( 23آذار /مــارس  )2011إلــى انطــاق
مظاهــرات «فزعــة» فــي مناطــق درعــا ،وتكـ َّـرر األمــر عنــد اقتحــام وحصــار درعــا األول ( 25نيســان /أبريــل ،)2011
كمــا تكـ َّـرر بوتيــرة أقــل عنــد التصعيــد فــي درعــا البلــد أواخــر عــام  ،2020لكــن موجــة التضامــن والفزعــة الواســعة
كشــفت ً
أيضــا مجموعــات المقاتليــن المحلييــن القادريــن علــى التحــرك أو ضبــط المشــهد.
أبلــغ الضبــاط الــروس لجنــة درعــا البلــد بوقــف إطــاق النــار واســتئناف المفاوضــات مــع مســاء يــوم المعركــة،82
وجــرت فــي اليــوم الالحــق عمليــات انســحاب لحواجــز النظــام بيــن القــرى نحــو القطــع العســكرية ،لتأمينهــا مــن
ـم احتجازهــم فــي اليــوم الســابق،
عمليــات هجــوم مســتقبلية ،وقــام اللــواء الثامــن بإعــادة عناصــر النظــام الذيــن تـ َّ
وغالبهــم علــى يــد مجموعــات تتبــع لــه ،83بينمــا تبقــى عناصــر لــدى مجموعــات فــي ريــف درعــا الغربــي ،أجــروا
مفاوضــات لمبادلتهــا بجثــث مجموعــة «معــاذ الزعبــي» الذيــن قضــوا فــي اشــتباكات حاجــز الــري.84
ـة معنويـ ً
أعطــى «التضامــن الحورانــي» جرعـ ً
موحــدة
ـة كبيــر ًة للجنــة درعــا البلــد ،وأعلنــت تشــكيل لجنــة تفــاوض
َّ
ـم إفــراغ
عــن كامــل درعــا ،لربــط ملــف درعــا البلــد ببقيــة المناطــق ،85ورغــم عقــد عــدَّ ة جلســات تفــاوض ،فقــد تـ َّ
ـم ً
أول ضمــان عــودة العناصــر المحتجزيــن مــا
هــذا النصــر المعنــوي مــن محتــواه فــي األيــام القادمــة ،حيــث تـ َّ
تــرك اللجــان دون ورقــة ضغــط ،ثــم ضمــان عــدم حصــول عمليــات مســلحة أخــرى فــي ريــف درعــا الشــرقي عبــر
عالقــة روســيا باللــواء الثامــن ،وعبــر تعزيــز القطــع العســكرية والحواجــز األمنيــة بمــا يضمــن عــدم إمكانيــة شــن
ـم اســتقدام تعزيــزات نحــو ريــف درعــا الغربــي والجيــدور وتطويــق أبــرز
عمليــة باألســلحة الخفيفــة ضدهــا ،كمــا تـ َّ
المناطــق التــي انطلقــت منهــا العمليــات ،خاصـ ً
ـة طفــس واليــادودة وجاســم وناحتــة ،86مــع تهديــد المنطقــة بعمليــة
عســكرية مشــابهة لدرعــا.
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ِّ
المتقطــع علــى أحيــاء درعــا المحاصــرة وتعييــن ضابط روســي
اســتؤنفت جلســات التفــاوض مــع اســتمرار القصــف
جديــد مسـ ً
أولــي حيــن عــرض الضبــاط الــروس مــا
ـؤول عــن ملــف الجنــوب ،87وتـ َّ
ـم التوصــل التفــاق وقــف إطــاق َّ
أســموها «خارطــة طريــق للحــل» ( 14آب /أغســطس  ،88)2021مــع وقــف إطــاق نــار مؤقــت ،ورغــم قبــول لجنــة
درعــا البلــد ببنــود تســليم الســاح وإجــراء التســويات ووجــود حواجــز أمنيــة داخــل درعــا البلــد دون االنتشــار
العســكري فــي األحيــاء الســكنية ،فــإن فشــل االقتحــام األول لدرعــا البلــد لــم يدفــع إلــى تخفيــض مطالــب النظــام،
ـم تصعيــد شــروط الضبــاط الــروس والنظــام إلــى تهجيــر قوائــم مــن المطلوبيــن نحــو الشــمال الســوري
ولكــن تـ َّ
واإلصــرار علــى االنتشــار العســكري واألمنــي داخــل األحيــاء الســكنية وطلــب إلغــاء المظاهــر «المعاديــة للدولــة»،
ـم رفــض الحــل البديــل الــذي قدَّ متــه لجنــة درعــا البلــد بــأن تتش ـكَّل الحواجــز مــن اللــواء الثامــن ،حيــث قــال
وتـ َّ
أحــد ضبــاط اللجنــة األمنيــة إن «اللــواء الثامــن عــدو» ،89ورغــم تهجيــر مجموعتَ ْيــن تباعً ــا مــن درعــا البلــد ،90بعــد
ـي علــى حصــول مشــهد التهجيــر ،فإنــه لــم يضمــن تنفيــذ اتفــاق «خارطــة الطريــق»؛ ألن معظمهــم
ـرار روسـ ٍّ
إصـ ٍ
لــم يكونــوا ضمــن قوائــم المطلوبيــن أصـ ًـا ،خاصـ ً
ـة مــع تكــرار الحديــث عــن المطلوبيــن األبــرز للتهجيــر ورفضهــم
االســتجابة (المعروفيــن بألقــاب :هفــو والحرفــوش) ،كمــا لــم يضمــن دخــول القــوات الروســية برفقــة اللــواء الثامــن
نفســه مــن
( 24آب /أغســطس  )2021إلــى درعــا البلــد لتثبيــت وقــف إطــاق نــار مــن اســتئناف القصــف فــي المســاء ِ
ِق َبــل قــوات الفرقــة الرابعــة المحيطــة بدرعــا ،بعــد انســحاب اللــواء الثامــن والشــرطة الروســية كمــا حصــل يــوم
 27تمــوز /يوليــو
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بينمــا لجــأت روســيا بعــد فشــل جلســات التفــاوض -وآخرهــا اتفــاق  30آب /أغســطس -إلــى التفــاوض مــع وفــد
وجهــاء محلييــن خــارج إطــار اللجــان المركزيــة والعشــائرية ،ليقومــوا هــم بإبــاغ رســائل أو تهديــدات للجــان
المركزيــة ،92بعــد أن كانــت المفاوضــات مــع لجنــة درعــا البلــد التــي تلتهــا مفاوضــات مــع اللجنــة المركزيــة فــي
موحــدة عــن حــوران ،حيــث اعتبــر الضبــاط الــروس
المنطقــة الغربيــة بحضــور اللــواء الثامــن ثــم لجنــة تفــاوض
َّ
فــي المفاوضــات أن لجنــة درعــا البلــد تعرقــل خطــة الحــل الروســي ،93وبذلــك تمكَّنــت مــن ضبــط احتمــال تكــرار
«الفزعــة» ومــن تهميــش اللجــان التمثيليــة ،مــا أعــاد ملــف درعــا البلــد معـ ً
ـزول عــن بقيــة مناطــق درعــا مــع ضعــف
االســتجابة لدعــوات اإلضــراب والحــراك منــذ بدايــة آب /أغســطس.
تجــدَّ دت العمليــة العســكرية بشــكل أعنــف بعــد كل جولــة «فاشــلة» مــن المفاوضــات ،وشــهد الثلــث األخيــر مــن
شــهر آب /أغســطس وبدايــة أيلــول /ســبتمبر أعنــف مراحــل العمليــة المســلحة ،التــي اســتعملت فيهــا قــوات
تــم توزيعهــا فــي محيــط أحيــاء درعــا البلــد ،مــع اســتقدام
النظــام
مجموعــات مــن راجمــات الصواريــخ التــي َّ
ٍ
المزيــد مــن التعزيــزات لالقتحــام ،94دون أن تتمكَّــن حتــى نهايــة الحملــة مــن أن تتقــدَّ م عســكريًّ ا فــي أحيــاء درعــا
ـم رصــد القــوات التاليــة المشــاركة فــي الحملــة :الفرقــة الرابعــة (مدفعيــة
البلــد وطريــق الســد والمخيــم ،حيــث تـ َّ
واقتحــام) ،والفرقــة التاســعة مضــادات ،واللــواء  ،٣١٣وحــزب اهلل اللبنانــي (مدفعيــة تحــت مظلــة الفرقــة الرابعــة)،
وكتائــب الرضــوان ،والحــرس القومــي العربــي ،وجيــش التحريــر الفلســطيني ،والدفــاع الوطنــي فــرع القنيطــرة،
وميليشــيات أفغانيــة (تحــت مظلــة الفرقــة الرابعــة) ،والقــوة ( 313تجمعــات عراقيــة تحــت مظلــة الفرقــة الرابعة).95
ولضمــان ضبــط مشــهد تعــدُّ د الفاعليــن مــن طــرف النظــام وعــدم تكــرار ســيناريو  27تموز-يوليــو ،اســتقدمت
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روســيا اللــواء  16ضمــن الفيلــق الخامــس (الــذي يتبــع للقيــادة الروســية ضمــن هيكليــة قــوات النظــام علــى غــرار
اللــواء الثامــن) ،96وقــاد اللــواء  16عمليــات الهجــوم األعنــف علــى درعــا البلــد منــذ نهايــة آب /أغســطس ،إلــى جانــب
الفرقــة الرابعــة والقطــع األخــرى ،وضمــن ً
أيضــا عــدم تقويــض أي اتفــاق ٍ مــن قبلهــا.
تــم التوصــل إلــى اتفــاق وقــف إطــاق نــار برعايــة روســية مســاء يــوم  31آب /أغســطس  ،2021وفــي يــوم 1
َّ
أيلــول /ســبتمبر  2021دخلــت قــوات مــن الشــرطة الروســية واللــواء الثامــن واللجنــة األمنيــة للنظــام إلــى درعــا
البلــد لتنفيــذ اتفــاق وقــف إطــاق النــار األخيــر ،97الــذي كان يســتند إلــى خارطــة الطريــق الروســية ،رغــم اختــاف
تفســيراتها بيــن لجنــة درعــا البلــد واللجنــة األمنيــة ،وضمــن بالنســبة إلــى أهالــي درعــا ومجموعــات الثــوار المتبقين
ـويات ودخــول حواجــز أمنيــة للنظــام ،98وكان الفتً ــا
ـات مــن الســاح وإجــراء تسـ
ٍ
عــدم التهجيــر مقابــل تســليم كميـ ٍ
أن النظــام أضــاف بنــد «الجرائــم اإللكترونيــة» إلــى ملفــات المطلوبيــن للتســوية ،الــذي عنــى قيامهــم بكتابــات
معارضــة للنظــام علــى وســائل التواصــل االجتماعــي ،99باإلضافــة إلــى طلبــه فــي مفاوضــات ســابقة رفــع علــم
النظــام (األحمــر) علــى الجامــع العمــري ومواقــع معروفــة فــي درعــا واالمتنــاع عــن رفــع علــم الثــورة (األخضــر)،100
مــا يؤكِّــد هاجــس إلغــاء المظاهــر الثوريــة وراء التصعيــد األخيــر.
كاف
ولكــن لــم يلبــث أن انهــار االتفــاق ســريعً ا مــع إعــان اللجنــة األمنيــة أن الســاح الــذي َّ
تــم تســليمه غيــر ٍ
واشــتراط النظــام فصــل ملــف مخيــم درعــا وطريــق الســد إلجــراء عمليــات عســكرية ضــد «إرهابييــن» هنــاك،101
واعتبــر أعضــاء فــي لجنــة التفــاوض أن الفرقــة الرابعــة ســعت إلــى تقويــض االتفــاق لعــدم رضاهــا عــن نتائجــه،102
وعــادت عمليــات القصــف واالقتحــام ،وشــهد يــوم  5أيلــول /ســبتمبر أعنــف حملــة قصــف واقتحــام منــذ بدايــة
نهائــي ودخــول
الحصــار ،قبــل أن تعلــن الشــرطة الروســية مهلــة جديــدة ،إلــى أن َّ
ٍّ
تــم تثبيــت االتفــاق بشــكل ٍ
الشــرطة الروســية لتنفيــذه -للمــرة الثالثــة -يــوم  6أيلــول /ســبتمبر .2021

بالمحصلــة ،ظهــرت سياســات متعـ ِّ
ـددة فــي التعامــل مــع جنــوب ســوريا بيــن الفاعليــن الذيــن يمثلــون روســيا أو
ِّ
المتمثــل فــي تغييــر قواعــد اتفــاق التســوية ،وفــرض
نظــام األســد أو إيــران ،103مــع توافقهــم علــى الهــدف النهائــي
نفــوذ واســع للنظــام علــى الجنــوب الســوري ،وإلغــاء وضــع االســتثناء واســتمرارية المظاهــر الثوريــة هنــاك ،حيــث
بــدا أن روســيا ِّ
تفضــل الوصــول إلــى نفــوذ أكبــر للنظــام وتقليــص المظاهــر المعارضــة فــي الجنــوب الســوري دون
جغرافيا
القيــام بحملــة عســكرية قــد تــؤدي إلــى فوضــى واســعة ،رغــم عــدم ممانعتهــا لحمــات عســكرية محــدودة
ًّ
حرصــا علــى الصــدام وإطــاق
فــي إطــار الضغــط ،104بينمــا بــدت قــوات النظــام والميليشــيات المواليــة إليــران أكثــر
ً
تهديــدات انتقاميــة ضــد درعــا البلــد ،بســبب رمزيتهــا بيــن الجمهــور المعــارض لحكــم ألســد باعتبارهــا مهــد الثــورة
الســورية فــي عــام  ،2011وبســبب الحــراك الــذي شــهدته ضــد االنتخابــات الرئاســية فــي عــام .2011
علــى الجانــب اآلخــر ،تعاملــت اللجــان المركزيــة فــي الجنــوب ،التــي ِّ
تمثــل الســكان والمقاتليــن فــي المناطــق التــي
شــهدت اتفــاق تســوية برعايــة روســية منــذ تمــوز /يوليــو  ،2018مــع تهديــدات النظــام وحلفائــه عبــر الحــرص علــى
لــي عــن وضــع اتفــاق  ،2018وعــدم الســماح للنظــام
الدخــول فــي مفاوضــات لتجنُّــب الحــرب ،دون التنــازل الكُ ّ
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ً
خوفــا مــن أن يــؤدي ذلــك إلــى موجــة واســعة
بالتغلغــل وفــرض الســيطرة العســكرية علــى األحيــاء الســكنية،
مــن االعتقــاالت والتهجيــر ،وإلــى تفكيــك الكتلــة االجتماعيــة الرافضــة للنظــام فــي المنطقــة ،ولجــأت فــي ســبيل
ذلــك إلــى تفعيــل التحالفــات االجتماعيــة والعشــائرية وحالــة التضامــن المحلــي فــي حــوران ،والتفــاوض ككتلــة
اجتماعيــة واحــدة عــن المحافظــة مقابــل النظــام ،وأظهــرت اســتمرارية الشــبكات االجتماعيــة التقليديــة ،أســوة
ـول بعــد
باســتمرارية الشــبكات الثوريــة التــي نشــأت بعــد عــام  ،2011وهــو الوضــع الــذي يبــدو أنــه فــي طريقــه للتحـ ُّ
اتفــاق أيلــول .2021
اتفاق أيلول  :2021تثبيت قواعد جديدة وإلغاء وضع االستثناء
مــع دخــول الشــرطة الروســية وقــوات النظــام برفقــة اللــواء الثامــن إلــى درعــا البلــد ( 6أيلــول /ســبتمبر  ،105)2021ثم
إجــراء عمليــات التفيتــش وتثبيــت النقــاط األمنيــة فيهــا ( 8أيلــول /ســبتمبر  ،106)2021بــدأ تطبيــق المقاربــة الروســية
ـيتم تطبيــق اتفــاق التســوية نفســه علــى بقيــة مناطــق المحافظــة ،دون
الجديــدة للوضــع فــي الجنــوب ،حيــث سـ ُّ
درســا فــي إمكانيــة حصــول عمليــة
الحاجــة إلــى تصعيــد عســكري فــي بقيــة المناطــق ،حيــث مثَّ لــت درعــا البلــد ً
عســكرية ثــم انتهــاء التصعيــد العســكري باتفــاق تســوية ،رغــم كــون مدينــة درعــا الحلقـ َ
ـة األصعــب فــي الجنــوب.
توجهــت عمليــات التســوية فــي البدايــة نحــو المنطقــة الغربيــة والشــمالية فــي درعــا ،حيــث ِّ
تمثــل الدرجــة الثانيــة
َّ
بعــد درعــا البلــد فــي تمثيلهــا لحالــة االســتثناء فــي الجنــوب ،ولضمــان مشــاركة اللــواء الثامــن فــي تســهيل عمليــات
التســوية قبــل انتقــال التســويات إلــى مناطقــه فــي الريــف الشــرقي ،واتبعــت الشــرطة الروســية واللجنــة األمنيــة
الطريقـ َ
نفســها فــي تهميــش اللجــان المركزيــة لصالــح التعامــل مــع «وجهــاء محلييــن» فــي كل منطقــة ،فيمــا عــدا
ـة َ
اتفــاق طفــس.
وبــدأت عمليــات التســوية مــن بلــدة اليــادودة ( 12أيلــول /ســبتمبر  ،107)2021ثــم المزيريــب ( 14أيلــول /ســبتمبر)،108
ثــم حصــل االتفــاق بيــن اللجنــة المركزيــة فــي المنطقــة الغربيــة والشــرطة الروســية علــى تســوية فــي طفــس (16
أيلــول /ســبتمبر) ،109وتــل شــهاب ( 21أيلــول /ســبتمبر) ،110وداعــل وإبطــع ( 23أيلــول /ســبتمبر) ،111ومنطقــة حــوض
اليرمــوك ( 26-23أيلــول /ســبتمبر) ،112وتســيل ( 28أيلــول /ســبتمبر) ،113ونــوى ( 30أيلــول /ســبتمبر) ،114وجاســم
( 3تشــرين األول /أكتوبــر) ،115وإنخــل ( 5تشــرين األول /أكتوبــر) ،116كمــا ســلمت األجهــزة األمنيــة للنظــام قوائــم
مطلوبيــن فــي مناطــق شــمال درعــا مثــل الصنميــن ( 6تشــرين األول /أكتوبــر).117
شــملت عمليــات التســوية فــي المنطقــة الغربيــة حتــى المناطــق التــي لــم تكــن مصنَّفــة كمناطق تســوية أو ســيطرة
َّ
هشــة فــي الســابق ،وكانــت تحــت ســيطرة النظــام بشــكل كامــل ،مثــل داعــل وإبطــع وإنخــل والصنميــن ،كمــا
ممــن أجــروا تســويات ســابقة ،باإلضافــة إلــى عناصــر فــي الفرقــة
شــملت قوائــم المطلوبيــن بالتســوية العديــد َّ
ـم اتهامهــم بالمشــاركة فــي الهجــوم علــى حواجــز النظــام فــي
ممــن انضمــوا إليهــا بعــد اتفــاق التســوية وتـ َّ
الرابعــةَّ ،
معركــة  29تمــوز ،حيــث بــدا أن معالجــة ملــف «االنتمــاء البراغماتــي» لفــرق الجيــش ضمــن الملفــات التــي تضعهــا
روســيا ضمــن المقاربــة األمنيــة الجديــدة للوضــع فــي الجنــوب ،وركَّــزت اللجنــة األمنيــة للنظــام علــى تســليم هــذه
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ـم تعطيــل االتفــاق فــي عــدَّ ة مناطــق مــع
المناطــق أكبــر كميــة مــن األســلحة إلتمــام عمليــات التســوية ،حيــث تـ َّ
مدفعيــا قبــل العــودة الســتكمال االتفــاق،
ـم قصــف جاســم
التهديــد بالتصعيــد العســكري ،مثــل نــوى وطفــس ،وتـ َّ
ًّ
قبــل العــودة الســتكمال التســوية.
انتقلــت عمليــات التســوية بعــد درعــا البلــد والمنطقــة الغربيــة إلــى مناطــق نفــوذ اللــواء الثامــن فــي ريــف درعــا
الشــرقي مــع اســتقدام تعزيــزات عســكرية مــن قــوات النظــام نحــو المنطقــة للتهديــد بتصعيــد عســكري ضــد
الرافضيــن ،وبــدأت اتفاقيــات التســوية تباعً ــا فــي نصيــب والطيبــة وأم الميــاذن ( 9-7تشــرين األول /أكتوبــر
 ،118)2021وصيــدا والنعيمــة وكحيــل ( 11-9تشــرين األول /أكتوبــر) ،119والمســيفرة والكــرك الشــرقي والســهوة (-13
 16تشــرين األول /أكتوبــر) ،120والجيــزة والمتاعيــة ( 17-14تشــرين األول /أكتوبــر) ،121والغاريــة الشــرقية والغربيــة
وخربــة غزالــة ( 17تشــرين األول /أكتوبــر) ،122والحــراك والصــورة وعلمــا ( 22-18تشــرين األول /أكتوبــر) ،123وناحتــة
( 21-18تشــرين األول /أكتوبــر) ،124وبصــر الحريــر ومحيطهــا وقــرى اللجــاة ( 23تشــرين األول /أكتوبــر) ،125ثــم إزرع
والشــيخ مســكين شـ ً
ـمال ( 24تشــرين األول /أكتوبــر) ،126لتكتمــل بذلــك عمليــات التســوية المناطقيــة ( 25تشــرين
األول /أكتوبــر) ،127دون أن تصــل إلــى منطقــة تمركــز اللــواء الثامــن فــي بصــرى الشــام ومحيطهــا.
اســتعمل النظــام والشــرطة الروســية فــي تســويات المنطقــة الشــرقية مســتوى أعلــى مــن العنــف والتهديــد مقارنــة
بتســويات المنطقــة الغربيــة ،حيــث شــهدت المنطقــة اســتقدام تعزيــزات عســكرية وتطويــق عــدَّ ة بلــدات لطلــب
كميــات أســلحة إضافيــة ،وحــاالت قصــف بالمضــادات والدبابــات ،باإلضافــة إلــى تفجيــر منــازل وإحراقهــا كمــا
حصــل فــي ناحتــة ،كمــا شــملت مناطــق خاضعــة بشــكل كامــل لســيطرة النظــام مثــل إزرع والشــيخ مســكين
ومحجــة فــي القســم الشــمالي.
وكان القســم األكبــر مــن المطلوبيــن للتســويات هــم عناصــر اللــواء الثامــن فــي هــذه المناطــق ،وهــي المجموعــات
انضمــت إلــى اللــواء بعــد اتفــاق التســوية ،وشــارك بعضهــا فــي هجمــات معركــة  29تمــوز ،ورغــم أن اشــتراط
التــي
َّ
الشــرطة الروســية علــى هــذه المجموعــات كان تســليم أســلحتها إلــى قيــادة اللــواء الثامــن (وليــس إلــى اللجنــة
األمنيــة للنظــام) ،فإنــه بــات مــن الواضــح أن تقليــص عــدد ونفــوذ اللــواء الثامــن ومنعــه مــن التصــرف بوصفــه
قــو ًة مسـ ً
ـم تقليــص المنحــة الروســية
ـتقلة عــن النظــام كان ضمــن المقاربــة الروســية الجديــدة للمنطقــة ،حيــث تـ َّ
لرواتــب اللــواء الثامــن إلــى عــدده األصلــي وقــت اتفــاق  ،2018وإلحاقــه بشــعبة األمــن العســكري ،بالتزامــن مــع
خــروج أحمــد العــودة إلــى األردن مــع بــدء تســويات الريــف الشــرقي.128
ً
خاصــة فــي مدينــة درعــا ،حيــث
تزامنــت عمليــات التســوية مــع ســحب المظاهــر األمنيــة والعســكرية تباعً ــا،
تــم ســحب الحواجــز مــن حاجــز الســرايا (بيــن درعــا البلــد ودرعــا المحطــة) وحاجــز المخابــرات الجويــة فــي
َّ
الصناعيــة (بيــن درعــا البلــد ومخيــم درعــا) وحاجــز الســبيل فــي درعــا المحطــة ( 22أيلــول /ســبتمبر  ،129)2021ثــم
حاجــز حميــدة الطاهــر قــرب المشــفى الوطنــي فــي مدينــة درعــا ( 23أيلــول /ســبتمبر) ،130وحاجــز العــان بيــن
ســحم الجــوالن والشــجرة فــي منطقــة حــوض اليرمــوك ( 29أيلــول /ســبتمبر) ،131وحاجزيــن لألمــن العســكري علــى
مدخــل جبــاب ( 7تشــرين األول /أكتوبــر) ،132وحاجــز مفــرق قيطــة جنــوب الصنميــن ( 8تشــرين األول /أكتوبــر)،133
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وحاجزيــن علــى مدخــل غباغــب ( 11تشــرين األول /أكتوبــر) ،134وحاجــز القــوس التابــع للمخابــرات الجويــة قــرب
الغاريــة الشــرقية ( 18تشــرين األول /أكتوبــر) ،135كمــا انســحبت تعزيــزات الفرقــة الرابعــة المحيطــة بدرعــا البلــد
ـم اســتحداثها فــي درعــا
منــذ بدايــة تطبيــق االتفــاق ( 9أيلــول /ســبتمبر) ،136ثــم انســحبت النقــاط األمنيــة التــي تـ َّ
البلــد ومحيطهــا بموجــب االتفــاق ( 22تشــرين األول /أكتوبــر) ،137وانســحبت المخابــرات الجويــة مــن حواجزهــا
ومقراتهــا األمنيــة فــي داعــل ( 5تشــرين الثانــي /نوفمبــر) ،ثــم ســحبت حواجــز فــي مداخــل نــوى والشــيخ مســكين
( 6تشــرين الثانــي /نوفمبــر) ،138واســتقدم النظــام رتــل ناقــات لســحب اآلليــات الثقيلــة مــن مدينــة درعــا (13
تشــرين الثانــي /نوفمبــر) ،139مــع انســحاب الفرقــة الرابعــة مــن مواقــع تمركزهــا فــي البانورامــا والملعــب البلــدي
والضاحيــة.140
تــم
أظهــرت عمليــات ســحب الحواجــز والمظاهــر األمنيــة جان ًبــا آخــر مــن المقاربــة الروســية الجديــدة ،حيــث َّ
تقليــص دور المخابــرات الجويــة والفرقــة الرابعــة لصالــح منــح نفــوذ أكبــر لجهــاز األمــن العســكري ،الــذي نجــح
أكثــر مــن ســواه فــي تأســيس ميليشــيات محليــة رديفــة مضمونــة الــوالء والــدور ،وإن أصبحــت هــذه الميليشــيات
المســؤول األول عــن االنتهــاكات األمنيــة وتصعيــد التو ُّتــر فــي مناطقهــا ،ولكنهــا ضمنــت هيمنــة جهــاز األمــن
إيرانيــا
العســكري دون مخاطرتــه بالضبــاط والعناصــر الرســميين ،باإلضافــة إلــى تهميــش دور القــوات المدعومــة
ًّ
(خاصــة الفرقــة الرابعــة) لصالــح جهــاز تعــوِّ ل الشــرطة الروســية عليــه ،مــع تــرك الملــف العســكري للقطــع العســكري
الموجــودة مسـ ً
ـبقا فــي درعــا مثــل الفيلــق األول والفرقــة الخامســة والفرقــة  ،15ومنــح المخابــرات الجويــة قطــاع
نفــوذ ضمــن القســم الشــمالي مــن ريــف درعــا الشــرقي ،واســتكملت منظومــة الحكــم الجديــدة فــي المحافظــة
بعــودة اللــواء حســام لوقــا إلــى دمشــق وتعييــن اللــواء مفيــد حســن قائــد الفيلــق األول المتمركــز فــي الجنــوب
كرئيــس جديــد للجنــة األمنيــة العســكرية فــي المحافظــة.141
ـب آخــر مهـ ٍّ
ـم مــن هــذه المقاربــة ،يقــوم علــى تخفيــف المظاهــر األمنيــة،
وتشــير عمليــات ســحب الحواجــز إلــى جانـ ٍ

التــي تثيــر ردود فعــل اســتفزازية لــدى األهالــي ،كمــا تشـ ِّ
ـجع علــى تنامــي حالــة االســتثناء والحــرب األمنيــة فــي
درعــا ،والقيــام بـ ً
ـدل مــن ذلــك بالتعامــل مــع الجنــوب بوصفــه منطقــة مســتقرة ،مــع جاهزيــة القطــع العســكرية
واألجهــزة األمنيــة للتدخــل ،فــي محاولــة لتحويــل نمــط الســيطرة والتدخــل األمنــي فــي درعــا إلــى حالــة مشــابهة
لدمشــق.
ً
ً
بديــا عنهــا،
واســتكمال لســحب مظاهــر الحــرب والهيمنــة األمنيــة ،حــاول النظــام تقديــم «مظاهــر الدولــة»
حيــث بــدأ بعمليــات ترميــم وفتــح مؤسســات ،كان أبرزهــا فتــح مكتــب قنصلــي لتســهيالت منــح الجــوازات فــي
المحافظــة ،142الــذي شــهد إقبــال اآلالف بعــد افتتاحــه ،مــع تزايــد كبيــر فــي عمليــات خــروج المواطنيــن مــن درعــا
باتجــاه الشــمال الســوري ،وبينهــم قــادة وعناصــر مجموعــات رافضــة للتســوية ،143أو باتجــاه طــرق التهريــب نحــو
ليبيــا وأوروبــا ،كمــا صــدر مرســوم بتعييــن «لــؤي خريطــة» كمحافــظ جديــد لمحافظــة درعــا ،144وهــو أول محافــظ
مــن خلفيــة مدنيــة منــذ آذار  /مــارس  .2011145وأســهمت الحملــة العســكرية فــي تشــجيع المدنييــن علــى خيــار
الهجــرة ،مــع تــردي الوضــع اإلنســاني واالقتصــادي والدمــار الواســع الجديــد ،146كمــا ســاعد اتفــاق أيلــول ومــا
ـعور أكبــر بعــدم األمــان وخيبــة
اســتتبعه مــن عمليــات تســوية وإذالل وتفكيــك للكيانــات األهليــة فــي مفاقمــة شـ ٍ
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ممــن قــرروا البقــاء بعــد اتفــاق التســوية ،وهــو مــا قــد
األمــل لــدى الثــوار والشــبكات االجتماعيــة المرتبطــة بهــمَّ ،
يؤثــر فــي قــوة المجموعــات المتبقيــة مــن الثــوار ،ومــا يُ سـ ِـهم فــي تفريــغ المنطقــة بشــكل بطــيء ،مــا قــد يعــول
َّ
َّ
يتحقــق بالهجــرات.
يتحقــق بالحــرب أو االغتيــاالت قــد
عليــه النظــام فــي فــرض هيمنــة أكبــر ،فمــا لــم
ســجلت أشــهر أيلــول /ســبتمبر  -تشــرين
أمنــي مباشــر ،فقــد
اســتقرار
ولــم تســفر اإلجــراءات الجديــدة عــن
َّ
ٍّ
ٍ
الثانــي /نوفمبــر تجــددً ا فــي عمليــات االغتيــال فــي المناطــق التــي عبــرت منهــا عمليــة التســوية ،147كمــا شــهدت

عــدَّ ة عمليــات مســلحة اســتهدفت مواقــع أو آليــات عســكرية للنظــام ،فيمــا قــام النظــام بالعديــد مــن عمليــات
المداهمــة األمنيــة أو قطــع الطرقــات بعــد إتمــام اتفاقيــات التســوية ،مــا ال يعطــي ثقـ ً
ـة باســتقرار الوضــع األمنــي
ـاء علــى النمــوذج الجديــد.
فــي الفتــرة القادمــة بنـ ً
وفي المحصلة ،يمكن تلخيص الخطة الروسية التفاق أيلول  2021في عدَّ ة نقاط:
 -١السعي إلى إلغاء حالة االستثناء في درعا.
 -٢منع النشاطات الثورية أو النشاطات المدنية المناوئة للنظام.

 -٣تهميــش دور اللجــان المركزيــة والعشــائرية لصالــح «وجهــاء» عشــوائيين يختارهــم النظــام بغـ ِّ
ـض النظــر عــن
تأثيرهــم الحقيقــي.
 -٤التضييــق علــى المجموعــات الثوريــة النشــطة المتبقيــة فــي المحافظــة عبــر عمليــات ســحب الســاح والتســوية
والتفتيــش ،وتســهيل الخــروج مــن المحافظــة ،أو عمليــات االغتيــال واالعتقــاالت ،مــا يتركهــا أكثــر عزلـ ً
ـة وأقــل
فعاليـ ً
ـة مــن الســابق.
 -٥منــح دور أكبــر لجهــاز األمــن العســكري وفــرق الجيــش المتمركــزة فــي درعــا ،مــع قطــاع نفــوذ للمخابــرات
الجويــة ضمــن ريــف درعــا الشــرقي ،مــع تقليــص الفرقــة الرابعــة وأجهــزة األمــن األخــرى.
 -٦سحب المظاهر األمنية التي تشير إلى استمرارية الحرب لصالح ترسيخ مظاهر الدولة واالستقرار.
 -٧استمرار ِّ
مد الهيمنة بالتدريج بعد تقليص أدوار الفاعلين المحليين.
خاتمة ومآالت
ِّ
يمثــل اتفــاق أيلــول  2021مقاربــة روســية جديــدة إلدارة ملــف الجنــوب الســوري ،وتغييــر قواعــد اتفــاق التســوية
فــي عــام  ،2018حيــث يرســخ أنمــاط ســيطرة وعالقــات جديــدة فــي درعــا ،فــي محاولــة فــرض االســتقرار الــذي
ـم ســحب المظاهــر األمنيــة والعســكرية بعــد فــرض تســويات جديــدة
لــم ينجــح اتفــاق  2018فــي تحقيقــه ،حيــث تـ َّ
وتــم تهميــش دور الكيانــات األهليــة التــي تشــكَّلت خــال
وتســليم الســاح علــى معظــم مناطــق المحافظــة،
َّ
الســنوات الســابقة ،إللغــاء دور الوســيط فــي عالقــة الســكَّان والنظــام ،مــع تقليــص الفاعليــن المحلييــن علــى
مســتوى النظــام ً
ـم تقليــص دور الفرقــة الرابعــة لصالــح دور أكبــر لجهــاز األمــن العســكري ،حيــث لــم
أيضــا ،حيــث تـ َّ
يع ِّبــر ســحب المظاهــر األمنيــة بالضــرورة عــن تخفيــف القبضــة األمنيــة فــي المحافظــة.
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ورغــم الهــدوء النســبي الــذي تعيشــه المحافظــة للتعافــي مــن الحملــة العســكرية العنيفــة فــي فتــرة حزيران-أيلول،
دور فــي تخفيــف مواقــع التو ُّتــر أو االشــتباك فــي المحافظــة ،فــإن
ومــا لســحب المظاهــر األمنيــة والعســكرية مــن ٍ
عمليــات المداهمــة واالعتقــاالت المســتمرة التــي تقــوم بهــا األجهــزة األمنيــة للنظــام ال يُ َّ
توقــع أن تنهــي التوتــرات
األمنيــة فــي المحافظــة ،خاصـ ً
ـة عمليــات االغتيــال التــي عــادت إلــى االرتفــاع بعــد اتفــاق التســوية الجديــد.
كمــا أن تهميــش الكيانــات األهليــة والجــروح العميقــة التــي تركتهــا الحملــة األخيــرة على مســتوى الوضع اإلنســاني
واالقتصــادي وغيــاب الشــعور باألمــان بالنســبة إلــى الشــرائح المجتمعيــة التــي تشــعر بالتهديــد أو الرفــض تجــاه
الهيمنــة الكاملــة للنظــام علــى مناطقهــا ،ســيزيد مــن معــدالت الهجــرة نحــو الشــمال الســوري ومحــاوالت الهجــرة
نحــو أوروبــا ،التــي قــام النظــام بتســهيلها عبــر فتــح المكتــب القنصلــي فــي المحافظــة .حيــث يراهــن النظــام علــى
اإلضعــاف والتــآكل البطــيء للكتــل الثوريــة المتبقيــة فــي المحافظــة ،عبــر عمليــات ســحب الســاح والتضييــق
األمنــي أو هجــرات اليــأس.
كمــا أن نمــوذج درعــا مــا بعــد اتفــاق  2018واســتمرارية أشــكال التعبيــر عن رفــض النظام وعــدم االعتراف بشــرعيته
ورفــع الشــعارات الثوريــة ضــده ،خاصـ ً
ـة فــي مناطــق التســوية ،تشــكِّك فــي مــدى قــدرة النظــام علــى بنــاء قواعــد
والء وتأييــد شــعبية جديــدة فــي المحافظــة ،أو تغييــر الهويــة السياســية التــي اكتســبتها باحتضانهــا لثــورة ،2011
مــا يزيــد مــن احتماليــة تكــرار حمــات أمنيــة وعســكرية جديــدة فــي المحافظــة إلخضــاع المتبقيــن أو مالحقــة
ـابقا ،وهــي دورة ســتولد مرحلـ ً
المطلوبيــن فــي كل منطقــة ،حســب العقليــة التــي تصـ َّـرف بهــا النظــام سـ ً
ـة أخــرى
مــن العنــف ،ولــن تنتهــي دون منــح هامــش اســتقاللية للمجتمعــات المحليــة وتوقــف التهديــد األمنــي للســكَّان
ٍّ
ـي لكامــل ســوريا ال يبــدو أنــه محتمــل
حســب انحيازاتهــم ،أو بحصــول هجــرات اجتماعيــة واســعة ،أو بحــل سياسـ ٍّ
فــي المــدى المنظــور.
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المراجع
 -1شهدت درعا البلد النشاط السلمي األول بعد اتفاق التسوية في  24آب /أغسطس  ،2018وكانت وقفة لعدد محدود ،بينهم أعضاء في
ً
الحقا ،للمطالبة باإلفراج عن المعتقلين والتنديد بالقبضة األمنية ،ورفعت الفتة كتب عليها« :درعا البلد لن تموت» .انظر:
لجنة درعا البلد
بعد سقوطها عسكريًّ ا ..التظاهرة األولى في محافظة درعا ،تجمع أحرار حوران.2599=p?/com.horanfree.www//:https 2018-8-24 ،
وفي  21كانون األول /ديسمبر ،خرجت المظاهرة األولى بعد اتفاق التسوية ،التي رفع بعض المشاركين فيها علم الثورة السورية وردَّ دوا
ِّ
وتندد بالتسوية .انظر :مظاهرة في درعا البلد تهتف بإسقاط النظام ،تجمع أحرار حوران-12-21 ،
هتافات تطالب بإخراج النساء المعتقالت
3165=p?/com.horanfree.www//:https 2021
 -2تزامنت عودة الحراك الشعبي إلى محافظة درعا مع الحملة العسكرية للنظام وروسيا في محافظة إدلب ،حيث خرجت مظاهرات
تضامنية مع إدلب.
 -3أسقط المتظاهرون تمثال األسد في جمعة العزة ( 25آذار /مارس  ،)2011ورغم كونه يقع في مناطق بقيت تحت سيطرة النظام منذ
عام  ،2011فإن إعادته أيقظت الحراك الشعبي من جديد ،وقد استعادت هذه المظاهرة هتافات بداية الثورة في درعا والواضحة ضد حكم
وسما بعنوان:
األسد مثل« :عاشت سوريا ويسقط بشار األسد» و»سوريا لينا وماهي لبيت األسد» ،وأطلق النشطاء على وسائل التواصل
ً
ً
رفضا إلعادة
«رح يقع» ،وخرجت عدَّ ة مظاهرات في طفس والغارية الشرقية وداعل وغيرها تأييدً ا للحراك .انظر :مظاهرة في درعا
تنصيب تمثال لحافظ األسد ،يوتيوب (الجزيرة مباشر)W98qdAfeGk-=v?watch/com.youtube.www//:https 2019-3-10 ،
 -4حول المقصود بمناطق المصالحة أو التسوية أو السيطرة العسكرية ،ينظر القسم الالحق« :خارطة الجنوب حسب نمط السيطرة بعد
اتفاق تموز .»2018
 -5تصاعد النشاط االحتجاجي في الجنوب السوري منذ تشرين الثاني /نوفمبر  ،2019ويدرس التقرير المرفق  102حادثة احتجاج خالل
فترة شهرين (نوفمبر  – 2019يناير  .)2020انظر :وليد النوفل ،احتجاجات درعا :الروس مغيبون ودمشق تشهر سالح «الفتن
العشائرية» ،سوريا على طولhttps://syriadirect.org/%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%AC% 2020-1-21 ،
D8%A7%D8%AA-%D8%AF%D8%B1%D8%B9%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%88%D8%B3-%D9%85%D8%BA%D
9%8A%D8%A8%D9%88%D9%86-%D9%88%D8%AF%D9%85%D8%B4%D9%82-%D8%AA%D8%B4%D9%87%D8%B1/?lan
g=ar
 -6يمكن سماع هتاف «الشعب يريد إسقاط النظام» بشكل علني في مظاهرات درعا البلد في تشييع الشاب «محمد إسماعيل أبازيد» الذي
ً
مقتول بعد اختطافه من ِق َبل فرع األمن السياسي في مدينة درعا بتاريخ  .2020-1-14انظر/abazeid89/com.twitter//:https :
ُوجد
1217072668073250817/status
 -7من أبرز مظاهرات التشييع التي شهدتها المحافظة بعد اتفاق التسوية :مظاهرة أطلق عليها األهالي عنوان« :تشييع شهداء الخندق»
تم العثور
في درعا البلد (ثالثة مقاتلين من الجيش الحر قضوا خالل معارك حي المنشية عام  2014وبقيت جثثهم في مناطق النظام حتى َّ
عليها بعد التسوية) ( ،)2019-8-27وتشييع محمد إسماعيل أبازيد ( )2020-1-14وعدنان أبازيد ومعتز قناة ( )2020-3-27ورمزي أبازيد (-15
 )2020-8وأدهم الكراد ( )2020-10-15في درعا البلد ،ووسيم الرواشدة في طفس ( ،)2019-11-28وتشييع عناصر اللواء الثامن في بصرى
الشام ( ،)2020-6-21وتشييع العنصرين في اللواء الثامن :حسن قداح في كحيل وتوفيق الحمد في محجة ( ،)2020-6-28وتشييع محمد
جمال الجلم في جاسم ( ،)2020-9-11وغيرها.
 -8ارتبط انطالق الثورة السورية من درعا باالحتجاج على اعتقال أجهزة األمن طلبة مدارس التهامهم بكتابة عبارات مناوئة للنظام على
جدران مدرستهم ،وحتى ما قبل حملة حزيران-أيلول برزت ظاهرة رسومات الغرافيتي على جدران درعا البلد ،التي حملت مواقف ضد
تم رسمه على جدران مؤسسات النظام نفسه.
التهديدات األمنية للنظام ،وبعضها َّ
 -9يتبع العدد األكبر بينها للمخابرات الجوية واألمن العسكري .انظر :االنتشار العسكري في درعا ،تجمع أحرار حوران//:https 2020-6-3 ،
5889=p?/com.horanfree.www
شخصا حسب اإلحصائية ،ووثق المكتب  235عملية ومحاولة استهداف ضد مقاتلي الفصائل الذين
 -10أدت هذه العمليات إلى مقتل 569
ً
ً
سابقا ،باإلضافة إلى  301عملية ضد مدنيين ونشطاء كانوا منخرطين في
رفضوا االلتحاق بقوات النظام بعد التسوية ،بينهم  18قائدً ا
نشاطات ثورية ،بينما وثق  377عملية استهدفت مقاتلي الفصائل الذين انضموا إلى قوات النظام ،وسجل المكتب  606عملية ومحاولة
اغتيال في ريف درعا الغربي وحده ،ما نسبته أكثر من  %60من إجمالي إحصاء التوثيق ،بينما وثق المكتب  155عملية ومحاولة في
مدينة درعا ،ما نسبته  %15تقري ًبا من إجمالي التوثيق ،وشهد ريف درعا الشرقي  239عملية ومحاولة اغتيال ،ما نسبته  %24تقري ًبا من
ً
كامل ،انظر 1000 :عملية ومحاولة اغتيال في درعا منذ اتفاقية «التسوية» في عام  ،2018مكتب
إجمالي التوثيق .لالطالع على التقرير
توثيق الشهداء في درعا20059=p?/org.daraamartyrs.www//:https 2021-7-1 ،
 -11خاليا لؤي العلي تنكل بشبان درعا ،تجمع أحرار حوران9895=2021www.horanfree.com/?p-9-26 ،
 -12للمزيد حول أعضاء لجنة درعا البلد ،انظر :تعرف على اللجان التي فاوضت روسيا والنظام السوري طوال عامين ،نبأ2020-5-16 ،
/fr/05/2020/net.sy-nabaa//:https
مخططا لهيكلية «اللجنة المركزية
 -13مقابالت للكاتب مع أعضاء في لجان التفاوض .أعدَّ ت اللجان خالل هذه االجتماعات
ً
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في حوران» وتوزيع التمثيل المناطقي فيها ،ولكن سلسلة التوترات واالغتياالت بين أيار  -تموز  2020عرقلت
إنجاز هذه اللجنة .وانظر :لجان حوران المركزية بين مساعي التوحيد وعراقيله ،درعا //:https 2020-7-14 ،24
-86%D9%A7%D8%B1%D8%88%D9%AD%D8%-86%D9%A7%D8%AC%D8%84%D9%/org.daraa24
D8%88%D9%AA%D8%84%D9%A7%D8%-8A%D9%B9%D8%A7%D8%B3%D8%85%D9%-86%D9%8A%D9%A8%D8%
/84%D9%8A%D9%82%D9%A7%D8%B1%D8%B9%D8%88%D9%-8C%D8%AF%D8%8A%D9%AD%
 -14مقابالت للكاتب مع أعضاء في لجان التفاوض .وانظر :تشكيل موحد في درعا الستبدال اللجان المركزية ،عنب بلدي-11-6 ،
429756/archives/net.enabbaladi.www//:https 2020
 -15للمزيد حول نموذج اللواء الثامن في درعا ،انظر:
AL-JABASSINI, Abdullah. The Eighth Brigade: striving for supremacy in Southern Syria. Middle East
/427/article/attachment/files/edu.ceu.religion/sites/edu.ceu.religion//:https Directions (MED), 2020/17
pdf.theeighthbrigadestrivingforsupremacyinsouthernsyria12-abdullahaljabassini
السنة» بقيادة أحمد العودة ،وتوسعت تباعً ا (لواء ،فرقة ،قوات) بعد
 -16تشكَّلت النواة األولى من الفصيل تحت اسم «كتيبة شباب ُّ
َّ
محلية في المدينة
حكم
سلطة
تشكيل
من
العودة
ن
ك
تم
حيث
،)2015
سيطرة الجيش الحر على مدينة بصري الشام ( 25آذار /مارس
َّ
السنة ،يوتيوب ،منشور
بعد طرد الفصائل األخرى ،وكان له دور رئيس في اتفاق التسوية عام  ،2018انظر :تشكيل كتيبة شباب ُّ
بتاريخ cQ_Iq_8uHpN=v?watch/com.youtube.www//:https 2013-04-23
 -17وقعت االشتباكات بين اللواء الثامن وميليشيات «رجال الكرامة» والدفاع الوطني في السويداء بعد اشتباكات مشابهة بين
اللواء وحواجز لجهاز األمن العسكري في درعا في أيار /مايو  .2020حول هذه االشتباكات انظر :استغالل روسي-إيراني لسبب
خفي أشعل اشتباكات الجنوب ،عنب بلدي 420509/archives/net.enabbaladi.www//:https 2020-10-4 ،و :اشتباكات بين
قوات النظام ومسلحين من اللواء الثامن شرق درعا ،تلفزيون سوريا110439/tv.syria.www//:https 2020-5-3 ،
 -18اتهم اللواء الثامن -بشكل غير رسمي -األذرع اإليرانية في الجنوب باغتيال مقاتليه ،وردَّ دت المظاهرات إثر الحادثة هتافات
ضد الوجود اإليراني ،وكان من المفارقات أن مظاهرة في تخريج دورة عسكرية بعد شهر من الحادثة هتف العناصر فيها بإسقاط
النظام ،رغم التزامهم باللباس الرسمي للنظام ورفع العلم الرسمي األحمر .انظر :مظاهرة لعناصر من اللواء الثامن المدعوم من روسيا
تطالب بإسقاط النظام ،الجزيرة نتB%D8%AF%D8%/28/7/2020/politics/news/net.aljazeera.www//:https 2020-7-28 ،
D%A7%D8%86%D9%B9%D8%84%D9%-A9%D8%B1%D8%87%D9%A7%D8%B8%D8%85%D9%-A7%D8%B9%D8%1
A%D8%84%D9%A7%D8%-A1%D8%A7%D8%88%D9%84%D9%84%D9%A7%D8%-86%D9%85%D9%-B1%D8%B5%8
 86%D9%85%D9%A7%D8%Bو :أحمد العودة «حوران قري ًبا تحت جيش واحد» ،يوتيوب ،منشور بتاريخ //:https 2020-6-23
m0Rw35sreYs=v?watch/com.youtube.www
ً
 -19كان وليد الزهرة أحد قادة الحراك السلمي في مدينة الصنمين بداية الثورة السورية ،وانخرط الحقا في حركة «أحرار الشام»
قبل أن ينشق عنها ،وسبق أن تعرض لمحاولة اعتقال من قبل النظام بداية  2019قبل أن يتمكن من الفرار ،حيث كان من المطلوبين
لألجهزة األمنية قبل أحداث الصنمين ،وقبل مقتله انتشر له مقطع فيديو يتعهد فيه بالقتال «حتى الشهادة» ،وأظهر نموذج الزهرة
بقاء المجموعات الثورية األكثر جذرية حتى بعد اتفاق التسوية في الجنوب .انظر :فيديو لقائد الفصيل المعارض الذي كان يقاتل
في الصنمين ،الجزيرة نتh9vaa/me.aja//:https 2020-3-4 ،
 -20مظاهرات غاضبة في درعا البلد وبصرى الشام ومعربة تضامنًا مع الصنمين وإدلب ،يوتيوب ،منشور بتاريخ 2020-3-1
D2L7YPRdqm8=v?watch/com.youtube.www//:https
 -21تفاصيل حملة نظام األسد على الصنمين ،تجمع أحرار حوران5172=p?/com.horanfree.www//:https 2020-3-8 ،
 -22اغتيال تسعة عناصر في ناحية المزيريب ردًّ ا على اغتيال اثنين من عائلة الصبيحي ،درعا or.daraa24//:https 2020-5-4 ،24
/A9%D8%B7%D8%B1%D8%B4%D8%-84%D9%A7%D8%8A%D9%AA%D8%BA%D8%A7%D8%/g
 -23بيان َّ
ويتضمن اللجنة المركزية في المنطقة الغربية ولجنة درعا البلد وكيانات أهلية أخرى ،انظر:
موقع باسم «فعاليات حوران»
َّ
1257485672467836929/status/ALnofal_walid/com.twitter//:https
 -24نظام األسد يمهل اللجنة المركزية  24ساعة لتسليم مهاجمي المزيريب ،زمان الوصل.zamanalwsl.www//:https 2020-5-5 ،
123549/article/news/net.zamanalwsl.www/:123549https/article/news/net
 -25النظام يواصل تعزيز قواته في ريف درعا الغربي ،نبأ/ap/05/2020/net.sy-nabaa//:https 2020-5-8 ،
 -26مظاهرة لمئات الشبان في درعا البلد ،يوتيوب ،منشور بتاريخ -KD0u=v?watch/com.youtube.www//:https 2020-5-14
U9eYh0
 -27وعود روسية ألهالي الجنوب بخفض التصعيد ،تجمع أحرار حوران5727=p?/com.horanfree.www//:https 2020-5-15 ،
ً
بديل
 -28قدَّ مت اللجنة األمنية التابعة للنظام عدَّ ة خيارات إلى اللجنة المركزية ،ووضعت االنتشار العسكري في الريف الغربي
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عن عملية اقتحام عسكرية في المنطقة :انظر :نبأ تكشف خيارات النظام للجنة المركزية ،نبأ.sy-nabaa//:https 2020-5-17 ،
/u/05/2020/net
 -29توزعت أهم الحواجز العسكرية حول مدينة طفس وفي الطريق الفاصل بين مدينة درعا والريف الغربي ،وكان أضخمها حواجز
مؤسسة الري ومساكن جلين .انظر :الفرقة الرابعة تنتشر غرب درعا وتستقدم تعزيزات عسكرية جديدة ،نبأ//:https 2020-5-29 ،
 /4-i/05/2020/net.sy-nabaaو :انتشار جديد للفرقة الرابعة غرب درعا ،تجمع أحرار حوران.www//:https 2020-5-30 ،
5851=p?/com.horanfree
تعرض الزوباني لالغتيال بعد محاولته التعبئة الشعبية ضد الوجود اإليراني في الجنوب ،وبعد قرابة عام من الحادثة
َّ -30
تم عرض تسجيل مصور لشخص يُ دعى «رأفت النحاس» اعترف خالله بالمشاركة في االغتيال لصالح جهاز المخابرات
َّ
ً
مقتول ،انظر :وليد النوفل ،االغتياالت في درعا :مدخل نظام األسد
الجوية ،بعد فترة من العثور على النحاس نفسه
إلحكام قبضته األمنية على جنوب سوريا ،سوريا على طول (D%/org.syriadirect//:https 2020-7-21 ،)Syria direct
-8A%D9%81%D9%-AA%D8%A7%D8%84%D9%A7%D8%8A%D9%AA%D8%BA%D8%A7%D8%84%D9%A7%8
-85%D9%A7%D8%B8%D8%86%D9%-84%D9%AE%D8%AF%D8%85%D9%-A7%D8%B9%D8%B1%D8%AF%D8%
ar=lang?/AD%D8%A5%D8%84%D9%-AF%D8%B3%D8%A3%D8%84%D9%A7%D8%
 -31أدت العملية إلى مقتل ثالثة أعضاء في اللجان وإصابة ثالثة آخرين ،واتهمت اللجنة المركزية ما وصفتها بـ «خاليا داعشية»،
حيث قامت بشنِّ عمليات ضد مجموعات متهمة في األيام الالحقة .انظر :استهداف قيادات بارزة في اللجنة المركزية بدرعا ،تجمع
أحرار حوران 5833=p?/com.horanfree.www//:https 2020-5-28 ،و :عملية أمنية غرب درعا ردًّ ا على استهداف أعضاء في
اللجان المركزية ،نبأ/3-o/2020/05/net.sy-nabaa//:https 2020-5-28 ،
 -32اغتيال أحد أبرز أعضاء اللجان المركزية في درعا ،تلفزيون سورياcQY/tv.syria.www//:https 2020-7-12 ،
 -33مجهولون يغتالون أحد أبرز مسؤولي ملف التفاوض مع النظام شمال درعا ،نبأ/09/2020/net.sy-nabaa//:https 2020-9-10 ،
/tt5
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داخلية،
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-34
َّ
للنظام ،بينما كان عائدً ا من دمشق للتفاوض على تسليم جثث مقاتلين من الجيش الحر يحتجزها النظام .للمزيد حول سيرته الذاتية،
انظر :لماذا اغتيل أدهم أكراد ،نبأ/gig/10/2021/net.sy-nabaa//:https 2021-10-14 ،
 -35في مراسالت شخصية مع الكاتب كان عدنان أبازيد قد َّ
توقع أن يقوم النظام باغتياله .حول تفاصيل عملية االغتيال ،انظر :درعا..
مجهولون يغتالون قياديين سابقين في البنيان المرصوص ،زمان الوصل/news/net.zamanalwsl.www//:https 2020-3-27 ،
122365/article
 -36تقارير مصادر محلية حول تمركز حزب اهلل في منطقة مثلث الموت واستيالئه على الممتلكات ،انظر :مثلث الموت :حزب اهلل
ينازع األهالي أمالكهم ،سيريا ريبورت 583962=p?/com.report-syria//:https 2021-6-16 ،و :ماهر الحمدان وهادية البغا ،حزب
يحول مواقع مدنية في «مثلث الموت» إلى أهداف عسكرية إسرائيلية ،سوريا على طول.syriadirect//:https 2019-7-30 ،
اهلل
ّ
-84%D9%91%D9%88%D9%AD%D8%8A%D9%-87%D9%84%D9%84%D9%A7%D8%-A8%D8%B2%D8%AD%D8%/org
-8A%D9%81%D9%-A9%D8%8A%D9%86%D9%AF%D8%85%D9%-B9%D8%82%D9%A7%D8%88%D9%85%D9%
ar=lang?/88%D9%85%D9%84%D9%A7%D8%-AB%D8%84%D9%AB%D8%85%D9%
جزءا من «تجمع
كان
الذي
الخطيب،
ماجد
 -37انتمى المقاتلون المحليون في كناكر بغالبهم إلى فصيل «ألوية الفرقان» بقيادة محمد
ً
أنصار اإلسالم» ( )2012ثم «الجبهة اإلسالمية» ( )2013ثم «الجبهة الجنوبية» ( ،)2018 - 2014وكان تمركزهم الرئيس في ريف القنيطرة
وقرى مثلث الموت ،حيث عقدوا اتفاق تسوية مع القوات الروسية هناك ليعود قسم منهم بعدها إلى كناكر أواخر عام .2018
Harun al aswad, How Syrian intelligence tried to seize a strategic village through assassinations, MEI, 5-4- -38
kanakar-assassinations-village-strategic-intelligence-syria/news/net.middleeasteye.www//:https 2021
 -39هدَّ د فرع األمن العسكري مجموعات التسوية في كناكر بالتهجير في نيسان /أبريل  2020إثر بث إعالم النظام اعترافات
شبان ينتمون للبلدة بتنفيذ تفجيرات في دمشق .انظر :النظام يلوح بتهجير قسري جديد في ريف دمشق ،إذاعة صوت العاصمة،
_IwAR1VfJmMluoLRnSQZEzy2AcJahfVJYzV1n=fbclid?23015/archives/com.damascusv//:https 2020-4-19
yobFO1Qs7KkLEfrTjHsuJPhU
 -40مقابلة أجراها الكاتب مع مصادر محلية في كناكر أثناء المفاوضات ،ولم يشمل االتفاق المتهمين في قضية تفجيرات دمشق.
يوما قوات النظام تنهي حصار كناكر ،عنب بلدي421385/archives/net.enabbaladi.www//:https 2020-10-8 ،
وانظر :بعد ً 17
 -41مظاهرة في مدينة الحراك شرقي درعا ،يوتيوب ،منشور بتاريخ /com.youtube.www//:https 2020-9-25
tqtBesfY8so=v?watch
 -42عقد وفد من اللجان المركزية اجتماعً ا في كناكر مع اللواء علي محمود قائد الفرقة الرابعة بعد اتفاق التهدئة بين «لجنة

28

29

|

		

المصالحة» في كناكر وفرع األمن العسكري هناك .انظر :محمد علي ،كناكر تستسلم بشروطها ،المدن.www//:https 2020-10-8 ،
B3%D8%AA%D8%B3%D8%AA%D8%-B1%D8%83%D9%A7%D8%86%D9%83%D9%/8/10/2020/arabworld/com.almodon
- A7%D8%87%D9%B7%D8%88%D9%B1%D8%B4%D8%A8%D8%-85%D9%84%D9%
 -43الفرقة الرابعة تتوغل جنوب درعا ،نبأ/vvn/2020/11/net.sy-nabaa//:https 2020-11-8 ،
 -44اعتقاالت واحتجاجات وقصف ..درعا على صفيح ساخن من جديد ،تجمع أحرار حوران.horanfree.www//:https 2020-11-8 ،
7433=p?/com
تم تسليم الجثث وإعادة العناصر المحتجزين في الكرك الشرقي بعد تدخل اللواء الثامن للتهدئة ،ولكن حجم خسائر النظام في
َّ -45
العملية وصور العناصر المحتجزين ،باإلضافة إلى خسارة عدَّ ة حواجز في وقت واحد ،كانت أكبر ضربة يتلقاها النظام منذ اتفاق التسوية
في الجنوب.
ً
 -46بعد التصعيد جنوبًا وشرقا ..التوصل التفاق تهدئة في درعا ،نبأ/ver/11/2020/net.sy-nabaa//:https 2020-11-8 ،
 -47قوات النظام تبدأ حملة عسكرية في الكرك الشرقي ،نبأON-pdnF2l/me.wp//:https 2020-11-11 ،
 -48تفتيش منازل في الكرك الشرقي ،شبكة شام3klZWHV/news.shaam//:https 2020-11-12 ،
 -49جهود روسية لتهيئة أجواء انتخابية ،تجمع أحرار حوران7876=p?/com.horanfree.www//:https 2021-1-20 ،
مقرا له ولمجموعة من
 -50طالبت الفرقة الرابعة اللجان المركزية بوضع نقطة في بناء يتبع لمديرية الري كان يتخذ منه «خلدون الزعبي» ًّ
المنشقين ،وهو قائد إحدى المجموعات المحلية في طفس ،كما طالبت بتهجير معاذ الزعبي ومقربين منه .المصدر :مقابلة أجراها الكاتب
مع الصحفي باسل الغزاوي بتاريخ  .2021-11-3وانظر :مقابلة مع معاذ الزعبي حول التصعيد في الريف الغربي ،نبأ//:https 2021-4-1 ،
/tma/2021/04/net.sy-nabaa
 -51سبق الهجوم اغتيال عضو اللجنة المركزية الشيخ محمود البنات .انظر :اغتيال في المزيريب ،درعا .daraa24//:https 2021-1-21 ،24
ً
وأيضا :لجنة درعا المركزية تعلن االستنفار ،تجمع أحرار حوران7911=p?/com.horanfree.www//:https 2021-1-24 ،
. 9699=p?/org
 -52توقف االشتباكات غربي درعا وتأجيل حسمها حتى مهلة يوم غد ،تجمع أحرار حوران.horanfree.www//:https 2021-1-24 ،
7911=p?/com
 -53المركزية والنظام :االجتماع األخير ،تجمع أحرار حوران8041=p?/com.horanfree.www//:https 2021-1-8 ،
 -54نزوح ألهالي بلدة أم باطنة بالقنيطرة ،تلفزيون سورياceCt0/pw.2u//:https 2021-5-1 ،
 -55خرجت مظاهرة بالسالح في درعا البلد تهتف« :هاي درعا البلد تتحدى األسد» ،انظر :يوتيوب ،منشور بتاريخ //:https 2021-5-2
8s=t&z1ZlE86KgPk=v?watch/com.youtube.www
 -56النظام يعلق هجومه على أم باطنة ،شبكة شامRejR6/pw.2u//:https 2021-5-15 ،
تم السماح
حتى
الوطني
الجيش
وسيطرة
النظام
 -57انتظرت قافلة المهجرين قرابة  30ساعة على معبر أبو الزندين بين مناطق سيطرة
َّ
لهم بدخول مدينة الباب ،ورافق تعليق دخول المهجرين مظاهرات في مدينة الباب ومواجهات بين المتظاهرين وعناصر فرقة الحمزة
المسيطرة على الحاجز .انظر1395859544710987781/status/abazeid89/com.twitter//:https :
 -58مظاهرة درعا البلد بمناسبة الذكرى العاشرة لبداية الثورة السورية ،يوتيوب ،منشور بتاريخ .youtube.www//:https 2021-3-18
97k31dfTuBQ=v?watch/com
 -59الشبكات والتعبئة والمقاومة في االنتخابات الرئاسية في سوريا لعام  ،٢٠٢١معهد الجامعة األوروبية (//:https 2021-7-2 ،)EUI
52-52-17-04-07-2021/wartime/27-50-15-07-05-2019/php.index/com.medirections
ً
رفضا لالنتخابات الرئاسية ،يوتيوب ،منشور بتاريخ /com.youtube.www//:https 2021-5-25
 -60مظاهرة درعا البلد
xaZdkWBzPqs=v?watch
 -61تعزيزات ضخمة تنتشر في درعاgCUxC/pw.2u//:https 2021-6-17 ،sy24 ،
 -62حسب مصادر في لجان التفاوض ،فقد طلب الضابط الروسي تسليم خمسين قطعة سالح ثم خفض الطلب إلى  15مقابل إخراج
ميليشيا «الكسم» التابعة لألمن العسكري ،ولكن رفضت اللجان بسبب عدم مسؤوليتها عن السالح الشخصي ،وألنها اعتبرت أن فتح الملف
هو ضمن تصعيد أكبر لتسوية جديدة في المنطقة ولن يتوقف على قطع السالح .انظر ً
أيضا :باسل الغزاوي ،ما الخيارات المتاحة لدى
لجان درعا المركزية لتجنُّب تصعيد محتمل ،نبأ/bp2/06/2021/net.sy-nabaa//:http 2021-6-24 ،
 -63وقفة في درعا البلد تحدَّ ث فيها أعضاء اللجنة لرفض الطلبات الروسية وإجراءات التصعيد بتاريخ .twitter//:https 2021-6-25
1408385912904507392/status/abazeid89/com
 -64مصادر من لجان التفاوض للكاتب.
 -65رفع السواتر بين درعا البلد والمحطة بتاريخ 1409980319223193607/status/abazeid89/com.twitter//:https 2021-6-29
 -66النظام يغلق الطريق الذي يمد درعا البلد والمخيم بالمواد الغذائية ،مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورياhttps:// 2021-7-4 ،
www.actionpal.org.uk/ar/post/15641
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 -67خريطة توضيحية لمواقع قوات النظام في محيط درعا البلد ،نبأ/ft8/07/2021/net.sy-nabaa//:http 2021-7-27 ،
ً
.وأيضا :مقطع لعناصر الفرقة الرابعة في محيط درعا البلد ،منشور بتاريخ /abazeid89/com.twitter//:https 2021-7-27
1419956376193875993/status
 -68مقابالت أجراها الكاتب مع مصادر مقربة من لجان التفاوض.
 -69بيان من لجان درعا المركزية واألهلية حول الطلب الروسي بتاريخ /abazeid89/com.twitter//:https 2021-6-27
.1409278216674623496/status
 -70حسب مصادر من لجان التفاوض ،فقد قام لؤي العلي باستدعاء شخصيات من العشائر الرئيسة في مدينة درعا إلبالغهم
بالتهديداتً ،
وتحول االجتماع مع الوجهاء وتهميش اللجان المركزية إلى السياسة المعتمدة
بدل من االجتماع مع لجنة درعا البلد،
َّ
لدى روسيا واللجنة األمنية للنظام في المفاوضات األخيرة .وانظر :بيان مجلس عشيرة درعا حول تهديد لؤي العلي بهدم الجامع
العمري بتاريخ  1416869660151238660/status/abazeid89/com.twitter//:https 2021-7-18وبيان اللجنة المركزية للمنطقة
الغربية بتاريخ 1416870303456706566/status/abazeid89/com.twitter//:https 2021-7-19
وضم ممثلي اللجان المركزية والعشائرية وشخصيات
 -71تمت الدعوة إلى اجتماع في مدينة طفس بتاريخ  5آب /أغسطس ،2021
َّ
عشائرية من مناطق المحافظة بحضور اللواء الثامن ،ويُ عَ دُّ هذا أضخم اجتماع أهلي وبيان جماعي في درعا منذ اتفاق التسوية،
وقام بقراءته الشيخ يوسف الحوامدة من بلدة الحارة ،وطالب البيان بـ :فك الحصار عن درعا ،وفك أسر المحتجزين من األهالي،
ووقف تمدُّ د إيران في الجنوب السوري ،وإدخال المساعدات اإلنسانية ،وإطالق سراح المعتقلين ،والتزام الضامن الروسي بتعهداته.
انظرi5FHakg0tSQ=v?watch/com.youtube.www//:https Statement of Horan clans, YouTube, 5-8-2021 . :
وتحولت بعد الثورة إلى مصطلح للحراك
 -72تعني كلمة «الفزعة» في اللهجة المحلية جنوب سوريا« :المبادرة إلنقاذ المستغيث»،
َّ
االحتجاجي التضامني مع المناطق التي تتعرض لهجوم من النظام ،وبرزت للمرة األولى يوم  23آذار /مارس بعد قيام النظام
وتوجه «مسيرات فزعة» من قرى درعا نحو المدينة ،حيث ارتكب النظام مجزرة فيها ،وأصبحت «الفزعة»
باقتحام الجامع العمري
ُّ
إحدى الديناميات المحلية في المحافظة التي تشير إلى «التضامن الحوراني» في مواجهة الهيمنة األمنية للنظام ،وظهر التذكير
بمسيرة الفزعة واحتمالية تكرارها منذ بداية التصعيد في درعا ،حيث حملت الفتة في بلدة اليادودة يوم  25حزيران /يونيو 2021
عبارة« :على هذا الطريق حملنا أغصان الزيتون قبل عقد من الزمن لفك الحصار عن درعا البلد وإن عدتم عدنا».
 -73مثال على إحدى المظاهرات في مدينة طفس رفعت علم الثورة وردَّ دت هتافات« :عاشت سوريا ويسقط بشار األسد» .انظر:
مظاهرة في مدينة طفس تضامنًا مع درعا البلد المحاصرة ،يوتيوب ،منشور بتاريخ /com.youtube.www//:https 2021-7-2
N5P3Pp5GAbo=v?watch
ً
 -74برزت جهود التنسيق على مستوى الحراك السلمي خاصة في حملة «الحرية لدرعا» التي جمعت نشطاء وإعالميين من مختلف
مناطق درعا وخارج سوريا .انظر حساب الحملة على تويتر freedom4daraa/com.twitter//:https
 -75تسجيل صوتي للشيخ فيصل أبازيد عضو لجنة درعا البلد حول شروط االتفاق وقبول اللجنة برفع عدد الحواجز وكامل شروط
شروطا أكبر مما أعلنت عنه
النظام ألجل الوصول إلى التهدئة .وقد قام النظام بعد فشل االتفاق بنشر بنود االتفاق التي أظهرت
ً
لجنة درعا البلد ،ما تس َّبب في جدل وانتقادات تجاه اللجنة ،بينما اعتبرت اللجنة األمنية للنظام أن االتفاق يحقق هدفها من الحملة،
أصرت في جميع المفاوضات الالحقة على العودة إلى اتفاق  27تموز ،معتبرة أن لجنة درعا
وأنه مكسب يجب الحفاظ عليه؛ ولذلك
َّ
البلد هي التي نقضت االتفاق.
 -76للتفصيل حول أحداث يوم  27تموز /يوليو  2021وبيان لجنة درعا لطلب التهجير الجماعي ،انظر (twitter thread): https://
twitter.com/abazeid89/status/1419954517701967875
-77حصلت المفاوضات بوساطة روسية بعد فشل تطبيق االتفاق ،وكان محور المفاوضات هو رفض االنتشار العسكري لقوات النظام
والفرقة الرابعة داخل األحياء السكنية ،حيث اعتبرت اللجنة أن المتفق عليه هو نشر نقاط أمنية محدودة وليس حواجز عسكرية،
روسيا ،ورغم أن الضباط الروس -حسب لجنة درعا -أبلغوهم
مقترحا بأن تكون الحواجز مشكلة من اللواء الثامن المدعوم
وقدمت
ً
ًّ
برفضهم حصول عمل عسكري ضد درعا البلد ،فإن العمل العسكري حصل.
ً
قصفا ومواجهات مسلحة يوم  ،2021-7-29المصدر :نبأ /com.twimg.pbs//:https
 -78خريطة توضيحية للمناطق التي شهدت
900x900=name&jpg=format?E7fjDi4XsAY8GD9/media
 -79للتفصيل حول المسار الزمني ألحداث يوم  29تموز /يوليو  2021وقائمة العمليات المسلحة والحواجز التي تمت مهاجمتها.
انظر /7-29/07/2021/net.sy-nabaa//:https :و 1420618262874886145/status/abazeid89/com.twitter//:https
 -80إحصائية الكاتب ،وتشمل ستة مقاتلين محليين شاركوا في ِّ
صد هجوم النظام ،وكان أبرز االنتهاكات مجزرة بلدة
اليادودة .انظر :النظام السوري ينتقم من محافظة درعا ،الشبكة السورية لحقوق اإلنسان /org.sn4hr//:https 2021-8-9
/14002/09/08/2021/arabic
 -81مقابالت أجراها الكاتب مع مصادر محلية في ريف درعا الشرقي.
 -82مقابالت أجراها الكاتب مع مصادر مقربة من لجان التفاوض.
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 -83مقابالت أجراها الكاتب مع مصادر محلية في ريف درعا الشرقي.
 -84باسل الغزاوي (مصدر سابق).
 -85مقابالت أجراها الكاتب مع مصادر مقربة من لجان التفاوض.
 -86تعزيزات عسكرية متواصلة إلى محاور عدة في درعا ،نبأ/f2y/07/2021/net.sy-nabaa//:http 2021-7-30 ،
 -87عاد القصف المدفعي بشكل أعنف على أحياء درعا البلد منذ منتصف ليلة  4آب /أغسطس /abazeid89/com.twitter//:https
 1422678422115999749/statusو 1423335874113179651/status/freedom4daraa/com.twitter//:https
مسربة لبنود خارطة الحل المقترحة من روسيا حول مدينة درعا ،نبأ،
 -88للتفصيل حول بنود خارطة الطريق الروسية ،انظر :صور
ّ
https://wp.me/pdnF2l-15U 2021-8-15
ُ -89نسب القول إلى رئيس جهاز أمن الدولة .مقابالت أجراها الكاتب مع مصادر مقربة من لجان التفاوض.
تم تهجير الدفعة األولى نحو الشمال السوري وعددها  8أشخاص في  24آب /أغسطس ،ثم الدفعة الثانية وعددها قرابة 55
َّ -90
وتم التهجير بسبب إصرار روسي واتهام لجنة درعا البلد بعرقلة
المطلوبين،
غير
المدنيين
من
ومعظمهم
أغسطس،
آب/
26
في
ا
شخص
ً
َّ
الحل ومنعهم من الخروج ،رغم عدم ربط روسيا بين التهجير وإتمام اتفاق وقف إطالق النار.
 -91في يوم  24آب /أغسطس  ،2021دخلت الشرطة الروسية برفقة اللواء الثامن وضباط من اللجنة األمنية للنظام إلى أحياء درعا
تم فتح معبر السرايا لينتقل النازحون بين
البلد وثبتت نقطة في منطقة البحار التي كانت الفرقة الرابعة تحاول اقتحامها ،حيث َّ
نفسه ،ما دفع الشرطة
طرفي مدينة درعا بعد إعالن وقف إطالق نار ،لكن حصل إطالق نار من الحاجز تجاه المدنيين في الوقت ِ
ً
ً
معارضا للتهدئة .انظر :صور
طرفا
الروسية واللواء الثامن لالنسحاب ثم عودة القصف مساء ،ما أظهر مر ًة أخرى الفرقة الرابعة بوصفها
تظهر تمركز الشرطة الروسية في درعا البلد  1430180792743997445/status/NabaaFoundation/com.twitter//:httpsو :مقطع
فيديو إلطالق النار من حاجز السرايا 1430217479150837772/status/NabaaFoundation/com.twitter//:https
 -92تنقل وفد «الوجهاء» بين مناطق درعا في إطار مفاوضات التهدئة ،حيث كان يلتقي بالضباط الروس واللجنة األمنية ثم ينتقل
للقاء لجنة درعا البلد ،وتعرض في إحدى هذه الجوالت إلى استهداف مباشر من الفرقة الرابعة بينما يحاول الخروج من درعا البلد،
يوم 1434249607068983307/status/abazeid89/com.twitter//:https 2021-9-4
 -93تسريب صوتي الجتماع الضباط الروس مع وجهاء من درعا ،يوتيوب (نبأ) ،منشور بتاريخ .youtube.www//:https 2021-9-2
GagKY-NE57f=v?watch/com
 -94مقطع مصور للتعزيزات العسكرية وراجمات الصواريخ التي توجهت إلى درعا البلد /com.twitter//:https
1428812317584674821/status/NabaaFoundation
 -95حسب قائمة أعدَّ ها الباحث نوار شعبان ،المختص بالرصد العسكري ،مقابلة أجراها الكاتب مع شعبان في إسطنبول بتاريخ  31آب/
أغسطس .2021
روسيا في معارك درعا ،نبأ/com.twitter//:https 2021-8-31 ،
 -96مقطع مصور يظهر أول رصد لقوات اللواء  16المدعومة
ًّ
1432666446904037384/status/NabaaFoundation
شخصا وتسليم أسلحتهم ،يوتيوب (نبأ) ،منشور بتاريخ //:https 2021-9-1
 -97تنفيذ البند األول في اتفاق درعا :تسوية أوضاع 40
ً
.fxnUXMqdqrE/be.youtu
ً
وأيضا :صور الرتل الروسي الذي دخل إلى درعا البلد 1432988237010767872/status/abazeid89/com.twitter//:https
يتم تنفيذه بالتسلسل التالي :وقف إطالق النار ،دخول دورية روسية ،بدء عمليات التسوية وتسليم
االتفاق
أن
درعا
لجنة
أعلنت
-98
ُّ
السالح ،إجراء عملية تفتيش أمنية ،نشر نقاط أمنية للنظام ،فك الحصار عن درعا ،إعادة عناصر مخفر الشرطة ،إدخال الخدمات إلى
تم تنفيذها
درعا ،إطالق سراح المعتقلين .وفيما عدا قضية المعتقلين التي أثارتها اللجنة وال يوافق عليها النظام ،فإن بقية البنود َّ
ً
الحقا .انظر :بنود االتفاق حسب المحامي عدنان المسالمة الناطق باسم لجنة درعا البلد ،منشور على صفحته
بشكل مشابه لالتفاق
الشخصية في موقع فيسبوك
2969259686726662/posts/3.almasalmeh.adnan/com.facebook.www//:https
 -99تم إضافة هذا البند منذ اتفاق  24تموز /يوليو  ،2021ولم تعلن عنه اللجنة في وقتها ما عرضها النتقادات من النشطاء المحليين.
ونص على« :محاسبة المسيئين للرموز السياسية عبر وسائل التواصل االجتماعي والمواقع االلكترونية بموجب قانون الجريمة
َّ
المعلوماتية» .انظر :بنود إضافية في اتفاق التسوية بدرعا تحد من نشاط األهالي على اإلنترنت ،نبأ.sy-nabaa//:https 2021-7-26 ،
/w1t/07/2021/net
 -100مقابالت أجراها الكاتب مع مصادر مقربة من لجنة التفاوض.
 -101يقصد النظام باإلرهابيين مجموعة هفو والحرفوش اللذين كانا مطلوبين للتهجير .انظر :المحامي عدنان المسالمة الناطق باسم
لجنة درعا البلد يعلن تطبيق االتفاق 1433783116628381698/status/abazeid89/com.twitter//:https
 -102مقابالت أجراها الكاتب مع مصادر مقربة من لجنة التفاوض.
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 -103تم اعتبار الفرقة الرابعة ممث ً
تحولت إلى
ل عن السياسة اإليرانية ،رغم كونها
جزءا من هيكلية الجيش ضمن النظام ،إال أنها َّ
ً
مظلة للميليشيات الرديفة (المحلية واألجنبية) المدعومة من إيران ،باإلضافة إلى عالقة قياداتها الوثيقة مع الجانب اإليراني.
 -104تدخلت روسيا يوم  29تموز /يوليو لوقف حملة النظام العسكرية بعدما أصبحت آثارها على امتداد محافظة درعا ،بينما عادت
الحمالت العسكرية والقصف ضد درعا البلد وطفس وقرى أخرى بعدما تمكَّنت من ضبط المشهد أكثر وعزل المناطق.
 -105بدء تنفيذ اتفاق درعا البلد بحضور الشرطة الروسية واللجنة األمنية ،يوتيوب (نبأ) ،منشور بتاريخ .www//:https 2021-9-6
YMNjmSijPQI=v?watch/com.youtube
 -106كانت عملية التفتيش شكلية حسب مقابالت مع سكان درعا البلد وأقرب إلى استكمال بنود االتفاق ومظاهر إثبات عودة
سلطة النظام للمنطقة .انظر :جيش النظام يدخل درعا البلد إلجراء تفتيش ومعاينة لهويات السكان ،يوتيوب (نبأ) ،منشور بتاريخ
ً
وأيضا :دخول قوات النظام واللواء الثامن إلى طريق السد
sxl47IhOSco=v?watch/com.youtube.www//:https 2021-9-8
والمخيم في مدينة درعا ،يوتيوب (نبأ) ،منشور بتاريخ UmD1O3ZCO8I=v?watch/com.youtube.www//:https 2021-9-8
 -107بعد درعا النظام ينقل شروطه إلى بلدة اليادودة ،تجمع أحرار حوران.horanfree.www//:https 2021-9-12 ،
9834=p?/com
 -108مشاهد من افتتاح مركز تسوية مؤقت في المزيريب ،يوتيوب (تجمع أحرار حوران) ،منشور بتاريخ //:https 2021-9-15
V7VIrl4D4mw=v?watch/com.youtube.www
 -109تم االتفاق على التسوية في طفس في  16أيلول /سبتمبر  ،2021ثم دخلت قوات النظام للتفتيش بعد يومين ،ولكن تعطل
تم تسليمه ،ليتم استكمال االتفاق وتسليم كميات أكبر من
االتفاق مؤقتً ا مع إبالغ اللجنة األمنية للوجهاء بعدم كفاية السالح الذي َّ
األسلحة في اليومين الالحقين ،ثم قام محافظ درعا برفقة قائد الشرطة والشرطة الروسية بلقاء عام مع الوجهاء في طفس مشابه
تم في مدينة درعا ،قبل انسحاب قوات النظام بعد استكمال التفتيش .مقابالت أجراها الكاتب مع مصادر محلية في ريف
للقاء َّ
ٍ
درعا الغربي ،وانظر :قوات النظام وروسيا تدخل مدينة طفس باتفاق تسوية ،يوتيوب (نبأ).youtube.www//:https 2021-9-18 ،
eDoO6tYNOrQ=v?watch/com
 -110كان معظم المطلوبين للتسوية في تل شهاب هم من عناصر الفرقة الرابعة الذين انضموا إليها بعد اتفاق التسوية .وانظر:
شاهد خروج قوات النظام من تل شهاب بعد عمليات تفتيش في البلدة ،يوتيوب (نبأ)/com.youtube.www//:https 2021-9-26 ،
WJx5tnqxU0Y=v?watch
 -111سلسلة التسويات تصل مدينتي داعل وابطع غربي درعا ،عنب بلدي/net.enabbaladi.www//:https 2021-9-23 ،
514926/archives
تم االتفاق يوم  23أيلول /سبتمبر  2021ليبدأ تنفيذه ودخول قوات النظام للتفتيش خالل األيام الالحقة وإنشاء مراكز تسوية
َّ -112
في بلدات الشجرة وسحم الجوالن غيرها .انظر :قوات النظام تنشئ مركز تسوية مؤقتً ا في بلدة الشجرة ،تلفزيون سوريا-9-26 ،
GPXDA/pw.2u//:https 2021
 -113الشرطة الروسية تنتشر في مبنى المجلس البلدي في بلدة تسيل ،فيسبوك (تجمع أحرار حوران).www//:https 2021-9-27 ،
3102931526602497/posts/HoranFreeMedia/com.facebook
تم االتفاق على إجراء التسوية في نوى مساء  30أيلول /سبتمبر  2021لتبدأ إجراءات التسوية والتفتيش في
َّ -114
اليومين الالحقين ،وشهدت أكبر عملية جمع إتاوات مالية -كبديل عن عدد السالح المطلوب -مقارنة بالمناطق األخرى.
انظر :جباية أموال ..مواطنون يصفون التسويات األخيرة في نوى ،تجمع أحرار حوران.horanfree.www 2021-10-2 ،
qEXgYXkX9Q3XJUBsbCDRirbobywCagDk8IgT2jNTVpDch7bWzw_IwAR006djn=fbclid&9962=p?/com
 -115استقدم النظام تعزيزات عسكرية إلى محيط مدينة جاسم قبيل قيام رئيس اللجنة األمنية اللواء حسام لوقا بتسليم قائمة
تم تسليمه ،لتقوم
 180مطلوبًا للتسوية ،وبعد البدء في إجراءات التسوية رفضت اللجنة األمنية االكتفاء بكمية السالح الذي َّ
باالنسحاب ويبدأ قصف مدفعي على جاسم ،قبل العودة إلى االتفاق واستكمال التفتيش في  7تشرين األول /أكتوبر  .2021انظر:
إجراء التسوية يوم غد األحد في جاسم ،درعا 15238=p?/org.daraa24//:https 2021-10-2 ،24
َّ -116
ممن قاموا بتسويات سابقة أو انضموا
سلم النظام قوائم بالمطلوبين التفاق التسوية في إنخل كان معظم المدرجين فيها َّ
إلى اللواء الثامن وبعضهم يعمل ضمن فرع أمن الدولة .انظر :قوائم المطلوبين للتسوية في إنخل ،درعا //:https 2021-10-4 ،24
15287=p?/org.daraa24
 -117قوات النظام تسلم قوائم المطلوبين للوجهاء في الصنمين ،فيسبوك (تجمع أحرار حوران).www//:https 2021-10-6 ،
3108092822753034/posts/HoranFreeMedia/com.facebook
تم اجتماع بين
تم إبالغ «الوجهاء» باتفاق التسوية عبر عماد أبو زريق ،قائد ميليشيا رديفة لألمن العسكري في البلدة ،ثم َّ
َّ -118
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مجموعات ووجهاء نصيب من جهة واللجنة األمنية للنظام والشرطة الروسية من جهة أخرى بحضور أبو زريق ،وافتتح بعد يومين
مركز تسوية للبلدات الثالث ،و ُتعَ دُّ الطيبة وأم المياذن مناطق نفوذ للواء الثامن ،حيث أصبح ضمن المطلوبين للتسوية مجموعات
اللواء الثامن نفسه ،وطلبت الشرطة الروسية منهم تسليم سالحهم لقيادة اللواء .مقابالت أجراها الكاتب مع مصادر محلية في
ريف درعا الشرقي ،وانظر :تعزيزات عسكرية إلى شرق درعا والنظام يخبر وجهاء نصيب بالتسوية ،تجمع أحرار حوران2021-10-7 ،
9996=p?/com.horanfree.www//:https
 -119استقدم النظام حافلتَ ْين للتهجير مع تهديد ضباطه بقصف البلدة إن لم يتم االستجابة لشروط التسوية وكمية السالح المطلوب
تسليمه ،وكبقية مناطق ريف درعا الشرقي كان معظم المطلوبين من مجموعات اللواء الثامن .مقابالت أجراها الكاتب مع مصادر
محلية في ريف درعا الشرقي ،وانظر :ضباط النظام يهددون بقصف النعيمة وصيدا وتهجير المطلوبين ،تجمع أحرار حوران-10-10 ،
10012=p?/com.horanfree.www//:https 2021
 -120متابعة التسويات في الريف الشرقي ،درعا 15481=p?/org.daraa24//:https 2021-10-14 ،24
 -121المصدر نفسه .وقد توقفت التسوية في الجيزة بعد أن طلب النظام تسليم كميات أكبر من السالح ،وقام بإغالق مداخل البلدة،
إلى أن عادت عمليات التسوية والتفتيش يوم  17تشرين األول /أكتوبر .2021
 -122تواصل التسويات في الريف الشرقي ،درعا 15549=p?/org.daraa24//:https 2021-10-17 ,24
 -123بعد بدء التسوية علقت اللجنة األمنية برئاسة اللواء حسام لوقا التسوية وطالبت بتسليم كميات سالح أكبر ،أو مبالغ مالية كبديل
عنها ،وقامت باالنسحاب وتطويق البلدات الثالث والقصف المدفعي على بلدة الحراك ،إلى أن تمت العودة الستكمال التسوية بعد
ثالثة أيام من الحصار .مقابالت أجراها الكاتب مع مصادر محلية في ريف درعا الشرقي ،وانظر :مقطع مصور النتشار قوات النظام في
الحراك قبيل انسحابها ،يوتيوب (تجمع أحرار حوران)fAvsh7DZ8Xc=v?watch/com.youtube.www//:https 2021-10-24 ،
 -124مارس النظام في بلدة ناحتة أكبر قدر من العنف وإظهار الهيمنة ضمن عمليات التسوية في ريف درعا الشرقي ،حيث قام بإحراق
تم تسليمها .مقابالت
منازل مطلوبين ثم تفجيرها ،وانسحب من البلدة وقام بقصف مدفعي عليها ،قبل قبوله بكميات السالح التي َّ
أجراها الكاتب مع مصادر محلية في ريف درعا الشرقي ،وانظر:
تم افتتاح مركزي تسوية في بصر الحرير ومحجة لتغطية منطقة اللجاة والقسم الشمالي من ريف درعا الشرقي .مقابالت أجراها
َّ -125
الكاتب مع مصادر محلية في ريف درعا الشرقي ،وانظر :بدء التسويات في بصر الحرير وبلدة محجة ،درعا//:https 2021-10-23 ،24
16021=p?/org.daraa24
 -126تسارع العد العكسي لطي ملف درعا ،جريدة الوطن (تابعة للنظام)/com.facebook.www//:https 2021-10-24 ،
3086787064977541/posts/sy.AlWatanNewspaper
 -127في  25تشرين األول /أكتوبر  ،2021أعلن النظام اقتتاح مركز تسوية لمن لم ينضموا بعدُ إلى االتفاق ليتكفل ببقية عمليات
التسوية للمناطق التي لم تدخلها قوات النظام ضمن جولة التسويات .افتتاح مركز في مدينة درعا لتسوية أوضاع أبناء وبلدات قرى
لم تلتحق بعد ،جريدة الوطن (تابعة للنظام)0adfd_IwAR2CI1WIYdl=fbclid?278522/archives/sy.alwatan//:https 2021-10-26 ،
El6LXmWK0Nx5xM_125cxBpBiQ6MJHD7Aq1plc4NfAZ
 -128النظام ينقل تبعية اللواء الثامن إلى شعبة المخابرات العسكرية ،نبأ/phw/10/2021/net.sy-nabaa//:https 2021-10-12 ،
 -129صور للحواجز بعد إخالئها ،فيسبوك (تجمع أحرار حوران)/HoranFreeMedia/com.facebook.www//:https 2021-9-22 ،
3097627657132884/posts
 -130يُ عَ دُّ حاجز حميدة أقدم الحواجز العسكرية التي أنشأها النظام في مدينة درعا ،حيث يعود تأسيسه إلى اقتحام درعا األول (25
عدد
كبير من المجازر وعمليات التدمير باإلضافة إلى االعتقاالت والتصفيات الميدانية والقتل
نيسان /أبريل  ،)2011وهو متَّ هم بارتكاب
ٍ
ٍ
تحت التعذيب .انظر :حاجز حميدة الطاهر بعد انسحاب قوات النظام منه ،يوتيوب (نبأ) ،منشور بتاريخ .www//:https 2021-9-23
oRXkYdQJmFY=v?watch/com.youtube
تم إخالؤها ،فيسبوك (تجمع أحرار حوران)/com.facebook.www//:https 2021-9-29 ،
 -131صور للحواجز التي َّ
3102909566604693/posts/HoranFreeMedia
 -132صور للحواجز بعد إخالئها ،فيسبوك (تجمع أحرار حوران)/HoranFreeMedia/com.facebook.www//:https 2021-10-8 ،
3108795816016068/posts
 -133صور للحواجز بعد إخالئها ،فيسبوك (تجمع أحرار حوران)2021-10-8 ،
3109264105969239/posts/HoranFreeMedia/com.facebook.www//:https
 -134صور للحواجز بعد إخالئها ،فيسبوك (تجمع أحرار حوران)/HoranFreeMedia/com.facebook.www//:https 2021-10-12 ،
3112323328996650/posts
 -135مقطع مصور لموقع الحاجز بعد انسحابه ،يوتيوب (تجمع أحرار حوران) ،منشور بتاريخ .youtube.www//:https 2021-10-18
wSGXmRHOo7M=v?watch/com
 -136مقابالت أجراها الكاتب مع مصادر محلية في مدينة درعا.
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 -137المصدر نفسه.
تم إخالؤها ،فيسبوك (تجمع أحرار حوران)/com.facebook.www//:https 2021-11-6 ،
 -138صور للحواجز التي َّ
3131285187100464/posts/HoranFreeMedia
 -139مقابالت أجراها الكاتب مع مصادر محلية في مدينة درعا.
حوله النظام إلى موقع عسكري بعد الثورة السورية،
مدني
موقع
 -140المصدر نفسه .ويُ عَ دُّ الملعب البلدي في مدينة درعا أول
َّ
حيث استعمله النظام ألغراض عسكرية منذ اليوم األول للثورة في درعا حين استقدم مروحيات نقلت عناصر فوج المداهمة الذين
قاموا بعمليات إطالق النار وقتل أول المتظاهرين في سوريا ( 18آذار /مارس  .)2011انظر :طائرات الهليكوبتر في درعا ،يوتيوب
(شبكة شام) ،منشور بتاريخ 95mw0MA-nKE=v?watch/com.youtube.www//:https 2011-3-18
ً
قائدا للفرقة الخامسة المتمركزة في المحافظة قبل نقله إلى قيادة
 -141مصادر مقربة من لجنة التفاوض .وكان اللواء مفيد حسن
ً
الفيلق األول في حزيران  /يونيو  ،2021ويعتبر قائد الفيلق األول قائدا للجنة العسكرية في المحافظات الجنوبية الثالث (السويداء،
ً
أيضا .انظر :تعيين قائد جديد للجيش السوري جنوب البالد ،السويداء ،24
درعا ،القنيطرة) ،قبل تعيينه كرئيس للجنة األمنية
 . 16965=p?/com.suwayda24//:https 2021-6-4وقد كان أول ظهور للواء مفيد حسن بمنصبه الجديد ضمن حفل إفراج عن
ً
ً
موقوفا من أبناء محافظة درعا ،فيسبوك (صفحة «تلفزيون درعا
أيضا .انظر :اإلفراج عن 25
موقوفين بحضور المحافظ الجديد
الحدث» وهي وسيلة إعالمية تابعة للنظام)4816412808371573/videos/daraatv/com.facebook.www//:https 2021-11-23 ،
 -142المقداد يفتتح المكتب القنصلي في درعا ،جريدة الوطن (تابعة للنظام)279765/archives/sy.alwatan//:https 2021-11-4 ،
 -143رصد الكاتب عبر مصادر في «الجيش الوطني السوري» وصول عدد من المقاتلين المحليين وقادة المجموعات الرافضين
لهيمنة النظام نحو الشمال السوري بعد إتمام اتفاق التسوية.
 -144المرسوم  350لعام  ،2021الحساب الرسمي لرئاسة النظام السوري على تويتر ،2021-11-17 ،انظر/com.twitter//:https :
1460881443752747013/status/Sy_Presidency
 -145أصدر األسد المرسوم  120لعام  2011القاضي بإقالة فيصل كلثوم دون تعيين بديل له بتاريخ  ،2011-3-23في اليوم السادس
ً
خلفا له
من انطالق الثورة في درعا ،كاستجابة لمطالب المحتجين ومحاولة إليقاف المظاهرات ،وقد تم تعيين محمد خالد الهنوس
( ،)2011-4-4وهو لواء متقاعد ،ثم تعيين مروان شربك وهو لواء ركن متقاعد ( ،)2020-5-30ثم تعيين لؤي خريطة (،)2021-11-17
ً
مقربا من جماعة
وهو مهندس مدني من مدينة الزبداني في ريف دمشق ،وقالت مصادر من الزبداني للباحث أن والد خريطة كان
اإلخوان المسلمين في أحداث الثمانينيات ،وأن العائلة انقسمت بين مؤيدين للنظام وبين مؤيدين للثورة ومقاتلين في الجيش الحر
ً
سابقا ضمن «مجالس المدينة» التابعة للنظام في ضاحية قدسيا والزبداني ،كما عمل كمعاون لوزير
بعد  ،2011وقد عمل لؤي خريطة
اإلدارة المحلية في حكومة النظام ،ويبدو تعيينه كمحافظ لدرعا لتخفيف التوتر بين األهالي والمؤسسات المدنية للنظام هناك.
 -146لرؤية مشاهد من الدمار في أحياء درعا البلد بعد الحملة العسكرية ،انظر :جولة في أحياء درعا البلد وطريق السد وآثار الدمار
بسبب القصف ،يوتيوب (نبأ) ،منشور بتاريخ YMNjmSijPQI=v?watch/com.youtube.www//:https 2021-9-7
 -147ارتفاع جديد في عمليات ومحاوالت االغتيال خالل شهر تشرين األول /أكتوبر  ،2021مكتب توثيق الشهداء في درعا-11-1 ،
20195=p?/org.daraamartyrs.www//:https 2021
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عن المؤلف
أحمــد أبازيــد  ،كاتــب وناشــط ســوري ،لــه العديــد مــن مقــاالت واألوراق المنشــورة
عــن الثــورة الســورية والمجموعــات المقاتلــة باإلضافــة الــى مواضيــع أخــرى.

عن الشرق لألبحاث االستراتيجية
هــو مركــز يقــوم بأبحــاث محايــدة ودقيقــة ،هدفهــا تعزيــز قيــم المشــاركة
الديمقراطيــة ،والمواطنــة المســتنيرة ،والحــوار المتبــادل ،والعدالــة االجتماعيــة.
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