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درعا وحمص وكفرنبل
مدن أشعلت الثورة السورية

عمار الحلبي

الــــســــوريــــون  كـــــــان   ،2011 مـــطـــلـــع 
ــورات الــربــيــع الــعــربــي،  ــ يــراقــبــون ثـ
صفيٍح  على  تعيش  البالد  وكانت 
ى الثالثاء 15 مارس/آذار، عندما 

ّ
ساخن، حت

خططت مجموعة من الشباب لالعتصام في 
ساحة الــســرايــا فــي مدينة درعـــا، لكن األمــن 
كـــان منتشرًا بــكــثــافــة، فــتــأّجــل الــتــظــاهــر إلــى 

يوم الجمعة التالي.
جاءت االحتجاجات على أثر قيام مجموعة 
أطفال بكتابة عبارات مناهضة لنظام األسد 
البلد، ما دفع  على حائط مدرسة في درعــا 
قوات األمن العسكري بدرعا، بقيادة عاطف 
نجيب، ابــن خــالــة بــشــار األســـد، إلــى اعتقال 
أظــافــرهــم، وخــالل  األطــفــال وتعذيبهم وقلع 
مــحــاولــة ذويــهــم الــســؤال عــنــهــم، قـــام نجيب 
ما  الــعــائــالت،  لكبار  مهينة  كلمات  بتوجيه 
أّدى لــبــدء االحــتــجــاجــات فــي محافظة درعــا 
مظاهراتها  بكون  اشتهرت  والــتــي  وقــراهــا، 
ــات نـــقـــلـــت وقـــائـــع  ــ ــتـ ــ ــدة، وضــــمــــت الفـ ــ ــاشــ ــ حــ

ويوميات الثورة.
اقــتــحــمــت قـــــوات الـــنـــظـــام درعـــــا عـــــّدة مــــرات، 
وتمّكن األهالي مــرات، والجيش الحر مرات 
أخرى من طردهم، حتى سحب النظام معظم 
ــن املــحــافــظــة. فـــي 2017،  ثــقــلــه الــعــســكــري مـ

سوريون يتظاهرون ضد النظام في 2012 )فرانس برس(

أطلقت فصائل املعارضة معركة »املوت وال 
املذلة« التي انتهت إلى طرد قوات النظام من 
ــفــت املــعــارك 

ّ
معظم أحــيــاء درعـــا البلد، وتــوق

على أثر توقيع »هدنة الجنوب السوري«.
والــيــوم، بعد عـــّدة أشــهــر على هــذه الهدنة، 
بدأت قوات النظام ترسل رسائل تنذر ببدء 
مــعــركــة واســعــة هــنــاك، بــعــد أن تــمــّكــنــت من 
شــطــر الــغــوطــة الــشــرقــيــة وتــشــديــد الحصار 

عليها.

عاصمة الثورة
ــثــــورة  ــبــــت مـــديـــنـــة حـــمـــص بـــعـــاصـــمـــة الــ ــ

ّ
ــق ــ

ُ
ل

الــســوريــة لــكــثــرة الــتــظــاهــرات الــتــي خــرجــت 
يقول  النظام.  قــوات  استنزفت  والتي  فيها، 
»العربي  الناشط اإلعالمي أيهم الحمصي، لـ
الجديد«: »أول مظاهرة في حمص تزامنت 
مع مظاهرة خرجت في درعا في 18 مارس/

املدنيني  عــشــرات  فيها  ــارك  وشــ  ،2013 آذار 
أمـــام مسجد خالد  عقب صــالة الجمعة مــن 
ابـــن الــولــيــد فــي حــمــص الــقــديــمــة، وتحولت 
إلى عدد من املظاهرات الطيارة )مظاهرة ال 
تثبت بمكان واحد(، فلم تتمّكن قوات األمن 

من القبض على أي مدني«.
ــتـــي تــلــتــهــا،  ــــي الــجــمــعــة الـ ــه »فـ ــ ويـــضـــيـــف أنـ
خرجت مظاهرات حاشدة من عــّدة مساجد 
بــمــديــنــة حـــمـــص، وتـــوّجـــهـــت نـــحـــو ســاحــة 

الساعة في مركز املدينة، وتمّكن املتظاهرون 
من اقتحام الطوق األمني، ورّدت قوات األمن 
بـــإلـــقـــاء الــقــنــابــل املــســّيــلــة لـــلـــدمـــوع، وحــشــد 
قواتها تمهيدًا لتفريقها، ما أّدى إلى اندالع 
ــن، تــم  ــريـ ــاهـ ــظـ ــتـ ــبـــاكـــات بــــني األمــــــن واملـ ــتـ اشـ
ار األسد املرفوعة 

ّ
خاللها تمزيق صورة بش

على مدخل نادي الضباط للمّرة األولى«.
املــظــاهــرة  بــتــفــريــق  ــن رّد  ــ ــــح أن »األمــ وأوضــ
ــاه واســـتـــخـــدام ســـيـــارات  ــيــ ــالـــرصـــاص واملــ بـ
املتظاهرين.  اإلطفاء، وقام باعتقال عشرات 
تمّددت املظاهرات بعدها في مدينة حمص، 
وصـــوال إلـــى )اعــتــصــام الــخــالــديــة( الشهير، 
الــــذي ضـــم مــعــظــم أبـــنـــاء حــمــص، وكــــان من 
أضخم مظاهرات املدينة، لتبدأ قوات النظام 
بــاســتــخــدام الـــدّبـــابـــات واألســـلـــحـــة الــثــقــيــلــة 

وقذائف الهاون«.
الحـــقـــا، تــشــكــل الــجــيــش الـــحـــر، وبـــــدأ األمـــر 
يــتــحــّول مــن مــظــاهــرات إلـــى اشــتــبــاكــات بني 
ــر، وأســـفـــرت  ــيـــش الــــحــ ــنـــظـــام والـــجـ قــــــوات الـ
ــّدة أشـــهـــر عــــن تـــقـــّدم  ــ ــبـــاكـــات خـــــالل عــ ــتـ االشـ
املــعــارضــة وســيــطــرتــهــا عــلــى مــعــظــم مدينة 
حــمــص. لكن قـــوات النظام عـــادت بــإمــدادات 
عــســكــريــة، واســـتـــخـــدمـــت الــقــصــف املــدفــعــي 
القتحام املدينة، وتم حصار حمص القديمة، 
والــذي انتهى بسيطرة قــوات النظام عليها 

بعد تهجير سّكانها ورحيل مقاتليها.

وال يـــمـــكـــن نـــســـيـــان صـــــوت حـــــــارس مــرمــى 
ــة الــــســــابــــق، عـــبـــد الــبــاســط  مــنــتــخــب ســــوريــ
الـــســـاروت، الـــذي هــتــف بــســقــوط الــنــظــام في 
ساحات وميادين مدينة حمص، وردد خلفه 

عشرات اآلالف من سّكان املدينة.

كفرنبل المحتلة
ــّدمـــت مــديــنــة كــفــرنــبــل فـــي ريــــف مــحــافــظــة  قـ
إدلب، نموذجا حضاريا في الثورة السورية 
رجمت 

ُ
من خالل الفتاتها الشهيرة، والتي ت

إلى معظم لغات العالم، والتي باتت املدينة 
تعرف بها.

عتبر كفرنبل من أوائل املدن التي خرجت 
ُ
وت

ضد النظام، وكانت كل مظاهرة تضم الفتات 
ــــوري واملــجــتــمــع  ــــسـ ــام الـ ــظـ ــنـ ــن الـ ــرة مــ ــاخــ ســ
الـــدولـــي، وحــمــلــت إحــــدى الــالفــتــات تــدويــنــة 
تسقط  الــنــظــام،  »يسقط  فيها:  ُكــتــب  معبرة 
املــعــارضــة، تــســقــط األمــــة الــعــربــيــة وجــامــعــة 
ــة اإلســـالمـــيـــة  ــ ــدول الـــعـــربـــيـــة، تــســقــط األمــ ــ ــ الـ
واملــؤتــمــر اإلســالمــي، يسقط الــعــالــم، يسقط 

مجلس األمن، يسقط كل شيء«.
وباتت الالفتات من أكثر األمــور التي تعّبر 
عـــن وضـــع الـــســـوريـــني، فــعــلــى إحـــداهـــا كتب 
األهـــالـــي: »إلـــى جمعيات الــرفــق بــالــحــيــوان، 
ــد أحــــــد يــكــتــرث  ــعـ ــم يـ ــلـ ــا فـ ــاذنــ ــقــ حـــــاولـــــوا إنــ
ــرى: »نــطــالــب  ــ إلنــســانــيــتــنــا«. وفـــي الفــتــة أخـ
آذار«، في  إلــى خطوط ما قبل 15  بالرجوع 
إشــــــارة إلــــى قـــيـــام جــيــش الـــنـــظـــام بــعــد هــذا 

التاريخ باقتحام الشمال السوري.
ولم تكتف املظاهرات بالسخرية من النظام، 
املعارضة، مثل  الفصائل  ما سخرت من 

ّ
وإن

»هيئة تحرير الشام«، التي حاولت إسكات 
صــوت املــديــنــة عـــّدة مـــرات لكنها لــم تنجح، 
مــديــنــة صــغــيــرة يبلغ عــدد  أن كفرنبل  رغـــم 

سّكانها بضعة آالف.

اقتحمت قوات النظام 
ن 

ّ
درعا عّدة مرات، وتمك

األهالي مرات، والجيش 
الحر مرات أخرى من 
طردهم، حتى سحب 
النظام معظم ثقله 

العسكري من املحافظة. 

■ ■ ■
بت مدينة حمص 

ّ
ق

ُ
ل

بعاصمة الثورة 
السورية لكثرة 

التظاهرات التي خرجت 
فيها، والتي استنزفت 

قوات النظام.

■ ■ ■
لم تكتف املظاهرات 

بالسخرية من النظام، 
ما سخرت من 

ّ
وإن

الفصائل املعارضة، 
مثل »هيئة تحرير 

الشام«.

باختصار

في الذكرى الثامنة للثورة السورية، يسرد »العربي الجديد« قصص مدن سورية خالل االنطالقة األولى للمظاهرات المطالبة 
بإسقاط النظام

هوامش

رشا عمران

ال شيء يمنع شابا سوريا حديث السن من االعتداء 
ــتــــاٍة ســــوريــــٍة تــمــشــي فــــي واحـــــــٍد مــن  ــلــفــظــي عـــلـــى فــ ال
شـــوارع العاصمة األملــانــيــة بــرلــن، ملــجــّرد أنــهــا تكلمت 
لم يرق  لباسا  ترتدي  أنها  السورية، وملجّرد  بلهجتها 
الشرقي،  الــذكــوري  الوصاية  حس  العشريني.  للشاب 
واعتبار النساء اللواتي أتن من املكان نفسه )حريما( 
وقــاصــرات، يظهر واضحا في برلن، إن كنت تمشي 
فــي مــا يسمى شـــارع الــعــرب، وهــو االســـم الـــذي أطلقه 
العرب الالجئون إلى أملانيا على شارع اسمه في األصل 
سيجد  الشمس،  طريق  أي  باألملانية،   )zonon alay(
قاصده أن اسمه الالحق، شارع العرب، لم يطلق عليه 
كتبت  التي  واملــطــاعــم  باملحالت  مليء  فــالــشــارع  عبثا، 
عــن كلمة »حــالل«  عــدا  الفصحى،  بالعربية  أســمــاؤهــا 

املكتوبة على غالبية واجهات املطاعم واملحالت هناك.
ليس هــذا فقط، ففي شــارع العرب ستشعر أن األملــان 
أقــلــيــة، إذ لــن تسمع ســـوى الــلــهــجــات الــعــربــيــة، ســوريــة 
الفلسطينيون  يسيطر  حــيــث  ولــبــنــانــيــة،  وفلسطينية 
اللجوء  رجلة  في  السورين  الذين سبقوا  واللبنانيون 
منذ زمن  الــشــارع  هــذا  تــجــارة  مافياوية على  سيطرة 

طويل. وبعد هجرة السورين، وجد كثيرون لهم مالذا 
هـــنـــاك. يــمــكــنــك أن تــســمــع أيــضــا الــلــهــجــتــن، املــصــريــة 
والعراقية، وبشكل أقل املغاربية، إذ يوجد املغاربة في 

مناطق أخرى ليست قريبة على شارع العرب.
من يعرفون تاريخ شارع العرب يتحدثون عن الفساد 
إذ  أن يستمر بما هو عليه،  الــذي يسمح لشارٍع كهذا 
بــرلــن عــلــى تــجــارة   قــديــمــة فــي 

ٌ
 لبنانية

ٌ
تسيطر عــائــلــة

هــذا الــشــارع، كــل مــن يريد أن يستثمر مــدخــراتــه، كي 
يعيش بكرامته، ويقّرر فتح مطعم أو بقالية أو أي متجر 
صغير في شارع العرب، يجب أن يمر عبر هذه العائلة. 
ثــّمــة إتــــاوة شــهــريــة يــجــب أن تــدفــع مــن طــالــب الــكــرامــة، 
كــي يتمكن مــن فعل مــا يــريــد، أو سيكون أحــد أفــراد 
إنشاء  املـــراد  كــان  إذا  لــه، ال سيما  العائلة تلك شريكا 
مشروع ضخم، وليس مجرد مطعم أو متجر صغير. 
ذكرني ذلك بسيطرة عائلة مخلوف في سورية على أي 
مشروع استثماري كان يود مستثمر سوري أو غير 
سوري إقامته هناك. كان رامي مخلوف يجب أن يكون 
شــارع  وفــي  حتما،  سيتوقف  فاملشروع  وإال  شريكا، 

العرب في برلن يحدث األمر نفسه.
فــي هـــذا الــشــارع أيــضــا، يمكن لــلــعــابــر، إن كـــان شابا 
 مهمته تجنيد 

ٌ
ه رجل

َ
عربيا صغيرا، أن يعترض طريق

الشباب العرب للقتال في سورية مع حزب الله، يقولون 
إن محاوالته ليست ناجحة دائما، لكن الحاجة إلى املال 
للقتال، وربما املوت  الشباب بالتطّوع  قد تغري بعض 
في املحرقة السورية، مثلما يمكن أن يتعّرض لإلغراء 
الخارج  العمل  ســوق  يسمى  كما  )بــاألســود(،  بالعمل 
الرسمي في برلن، بحيث ال يخسر  العمل  عن مركز 
الحكومة. وحينما  مــن  تأتيه  التي  املــســاعــدات  الــالجــئ 
نتحّدث عن الالجئ، ليس املقصود السوري فقط، بل 
كل الشباب العرب الذين وصلوا إلى برلن بطرق غير 
شــرعــيــة، أو حــتــى شــرعــيــة، هــاربــن مــن الــفــقــر والقمع 

واملوت البطيء والسريع في بالدهم.  
ال تستغرب أيضا إن سمعت عن الجــئ طعن زوجته 

بسكن عدة طعنات في وسط هذا الشارع، من دون أن 
يجرؤ أحــٌد على التدخل، ملنعه من ذلــك، ســواء بذريعة 
التدخل في شأن  أو بذريعة عــدم  الخوف من هيجانه، 
شخصي قد يكون قضية شرف، فالزوجة حتما ناشز، 
هناك،  كثيرين  لعرٍب  بالنسبة  كهذا،  عقابا  وتستحق 
وهــذا جــزء من معاناة املــرأة السورية، أن الحقوق التي 
أو  ابنة،  أو   ،

ً
الالجئة تجعل منها زوجـــة تحصل عليها 

تربت عليها،  التي  والتقاليد  العادات  أختا، خارجة عن 
نــاشــزة بمعنى مــا. وهــو السبب نفسه الــذي يبيح ألي 
شاب عربي صغير التعّرض بالكالم املسيء ألي فتاة 
ــارع الـــعـــرب، وهــي  عــربــيــة، خــطــر لــهــا أن تــذهــب إلـــى شــ
القبلي  الحس  إذ يظهر  لباسا »غير محتشم«،  ترتدي 
ــــذي اصـــطـــدم بــمــدنــيــة تـــجـــاوزت خــيــال  والــعــشــائــري الـ
نه من 

ّ
الالجئ، فوجد في شارع العرب مكانا آمنا له، يمك

الحفاظ على بعض توازنه. في شارع العرب في برلن، 
يأتيك إحساس، أنت القادم من عاصمة عربية، أنك لم 
للبشر  العام  السلوك  وال  املــحــالت،  أسماء  ال  تغادرها، 
هناك، وال ثقافة الطعام والشراب، وال الفساد الذي يطل 
في كل زوايــة، وال شــيء، ســوى بعض الوجوه األملانية 
العاشقة للطعام العربي، يمكنها أن تذكرك أنك في برلن، 

ولست في أية مدينة عربية من مدن شرقنا السعيد.

شارع العرب في برلين

وأخيرًا

ال تستغرب إن سمعت 
عن الجئ طعن زوجته 

بسكين في هذا الشارع
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