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الحوكمة في درعا جنوب سوريا :أدوار الوسطاء العسكريين و المدنيين
عبدّللا الجباصيني
ه
 ٤تشرين الثاني ٢٠١٩
عبد هللا الجباصييييييني هو مرشيييييل لنيد شيييييواده الدكلوراا في العيةام الدولية من جامعة كينت .يركز في بحثه على القبلية ،المقاومة المدنية وحكم
الجماعام الملمرده ،مع اللركيز على محافظة درعا جنوب سوريا .كما يعمد باحثا في مشروع "زمن الحرب وما بعد الصراع في سوريا" ضمن
برنامج مسارام الشرق األوسط في مركز روبرم شومان للدراسام الملقدمة.
نُش َِرم هذا الورةة البحثية هأوال باللغة اإلنكليزية في  ٤تشرين الثاني  .٢٠١٩تولى فريق دوكسلريم ترجملوا إلى اللغة العربية.
يموله االتحاد األوروبي،
منشوراتنا هي جز ٌء من مشروع "زمن الحرب وما بعد الصرع في سوريا" الذي ه
وهو مشروع بحثي في برنامج "مسارام الشرق األوسط" ضمن مركز روبرم شومان للدراسام العليا بالجامعة األوروبية بفلورنسا.
م عملية واسلراتيجية لآلفاق ،واللحدهيام ،واللوجهوام ،وخيارام السياسة العامة
يقدهم مشروع "زمن الحرب وما بعد الصراع في سوريا" تحليي ٍ
في زمن الحرب ،وفي إطار اللحضير لمرحلة ما بعد الصراع في سوريا.
إن محلوى منشورام المشروع هو من مسؤولية المؤلهفين حصرا.
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ملخص تنفيذي
اسلعادم الحكومة السورية في تموز  ٢٠١٨سيطرتوا على محافظة درعا إثر مفاوضام بوساطة روسية انلوت
يكف العنف عن اللصييياعد منذ ذلك الحين ،فيما واجوت الدولة عده
باسيييلسييييم فصيييااد المعارضييية المسيييلحة .لم ه
تحديام السيييييل نا تقديم الخدمام .ورغم تشيييييابه األوضييييياع في المحافظة إال أن هناك تباينام على المسيييييلوى
المحلي ،ففي حين تلملع بعض المناطق اللي تعد آمنة نسيييبيا بخدمام أفضيييد من مناطق أخرى يلراجع فيوا األمن
ويعاني فيوا المدنيون لللبية احلياجاتوم اليومية.
من خيل دراسييية اللفاعيم الجارية على المسيييلوى المحلي ،تخلُص هذا الدراسييية إلى وجود االخليفام اللالية:
أوال ،تلملع المنطقة الشييييرةية في درعا بخدمام وأوضيييياع أمنية أفضييييد ،وذلك بسييييب توافر اللواء الثامن اللابع
للفيلق الخامس المدعوم من روسيا وفعاليله .حيث يمكن ألهالي هذا المنطقة الضغط على ةياده اللواء الثامن لينقد
مطالبوم إلى المؤسسام المحلية أو السلطام المركزية واللأكد من اإلصغاء لوا.
ثانيا ،تعاني المنطقة الغربية في درعا من تردهي الخدمام وتراجع األمن .وعلى الرغم من تمركز الجيش العربي
السيييوري ومجموعة واسيييعة من األجوزه األمنية ،تشيييود المنطقة حرب عصيييابام مجوولة المصيييدر ،وتفجيرام
عبوام ناسفة ،وعمليام اغليال وخطف لمقاتلين سابقين من المعارضة ومسؤولين حكوميين وعناصر من الجيش
النظييامي واألجوزه األمنييية .بينمييا يعلمييد المييدنيون على مبييادرام جميياعييية بحثييا عن حلول مؤةليية فيمييا يلعلق
باحلياجاتوم اليومية ،وذلك بسب عدم توفر الوسيط ،فيما ةد يلفجر سخطوم أحيانا على شكد احلجاجام ،وأحيانا
أخرى على شكد مواجوام مباشره مع القوام المسلحة اللابعة للدولة.
ثالثا ،في مدينة درعا ،تلع لجنة المفاوضام المركزية دور الوسيط وتقوم بنقد مطال المدنيين إلى المؤسسام
المحلية أو سيييييلطام الدولة المركزية .إال أن السيييييلطام تلجاهد مسييييياعي اللجنة إلى حد كبير ،ما يجعد السيييييكان
المحليين يرون فيوا هي ة ةليلة الجدوى .في هذا الحاالم ،يبادر المدنيون إلطيق مبادرام تود إليجاد حلول
مؤةلة للردهي الخدمام بينما يعبهرون عن سخطوم من سياسام الدولة أيضا عن طريق االحلجاج.
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مقدمة
في منلصييف حزيران  ،٢٠١٨شي ه
ين الجيش العربي السييوري حملة عسييكرية مدعومة من سيييا الطيران الروسييي
السييلعاده محافظة درعا ،معقد الفصييااد المعارضيية المقاتلة في الجنوب .وفي مواجوة العنف العشييوااي ،وضييغط
المدنيين ،وتخلي الداعمين الخارجيين ،اضييييييطر ةاده الفصييييييااد للجلوس على طاولة المفاوضييييييام ،اللي انلوت
باسييلسيييموم في أوااد تموز .وفي مقابد تسييليموم المنطقة ،حصييد القاده السييابقون على وعود شييفوية من روسيييا،
تلخصيييييييت بيططيق سييييييراا المعلقلين من أبنياء درعيا والقنيطره ،وعوده النيازحين داخلييا إلى دييارهم ،وعوده
المؤسسام الحكومية إلى العمد 1وتوفير الخدمام ،و"تسوية أوضاع" المنشقين والفارين والملخلفين عن الخدمة
العسكرية من خيل "عملية المصالحة" ،ودمج مقاتلي المعارضة السابقين في الفيلق الخامس الذي ترعاا روسيا،
2
والسماا لموظفي الحكومة بالعوده إلى وظاافوم ،ودمج مجلسي الحكومة والمعارضة في هي ة مشلركة.
بعد أكثر من عام على اسييييلعاده الحكومة السييييورية السيييييطره على درعا ،ما تزال بنود االتفاةية إما مغفلة كليا أو
مطبقة جزايا .ويبدو المشيييود السيييياسيييي والعسيييكري في درعا اليوم معقدا ،حيث تبدو المحافظة أبعد ما يكون عن
االسيييلقرار ،مع توةع المزيد من الفوضيييى في المسيييلقبد القري  .تلابع هذا الورةة اللطورام األخيره في محافظة
درعا ،وتقلرا إطارا تحليليا يسييييييياعد على فوم اخليفام األمن بين المناطق المحلية وتوفير الخدمام وأدوار
الوسطاء المدنيين والعسكريين .باسلخدام هذا اإلطار ،تدرس الورةة بشكد مع همق األوضاع في ثيث مناطق من
المحافظة :المنطقة الشرةية ،والمنطقة الغربية ،ومدينة درعا.
باسييلثناء ما سييللم اإلشيياره إليه أو االسييلشييواد به ،فطن البيانام المذكوره في هذا الورةة مسييلقاه كلوا من مقابيم
جرم بين أيار وتشرين األول  .٢٠١٩تم اخليار المشاركين في المقابيم بشكد مدروس (وليس كعيهنة عشوااية)
وكان من بينوم ضباط ع سكريون ،ومقاتلون سابقون من المعار ضة ،وعنا صر من الفيلق الخامس ،ومدنيون من
محافظة درعا .نظرا إلى األوضيييييياع الحالية في المحافظة ،ومن أجد سيييييييمة من تمت مقابللوم ،تم إغفال ذكر
األسماء واللواريخ .وفي بعض الحاالم تم حج مواةع المصادر بناء على طل منوم.

الجزء األول :الحوكمة واألمن :تأثير الوسطاء
خيل الحروب األهلية ،ليسييت فصييااد المعارضيية وحدها من تحكم ،بد ةد تلدخد أطرا عديده أخرى للضيييف
"طبقام" حوكمة عديده 3.في المناطق اللي تسيييطر عليوا فصييااد المعارضيية في سييوريا ،ثمة الكثير من الجوام
الفاعلة غير الحكومية (كاإلدارام المدنية ،والمنظمام غير الحكومية ،والمغلربين ،وفصيييييااد المعارضييييية) اللي
اسييلطاعت فرك كلملوا في حكم المناطق والسييكان .إال أن األدلة تشييير إلى تمكن الحكومة السييورية من اخلراق
العديد من الخدمام المقدمة للمدنيين المقيمين في مناطق سيطره فصااد المعارضة في محافظة درعا ،ومن إداره
 1ألغراك هذا الورةة ،تشير عباره "المؤسسام الحكومية" إلى المؤسسام المدنية على المسلوى المحلي ،أي مجالس البلديام والمدن ،وأية
مؤسسة مدنية أخرى تقدم خدمام أساسية مثد الكورباء والمياا والبريد والمدارس.
 2عبد هللا الجباصيني "من حكم الملمردين إلى عصر ما بعد االسلسيم في درعا جنوب سوريا :آثار ونلااج سلوك الملمردين أثناء المفاوضام"
(باإلنكليزية) ،ورةة عمد( ،فلورنسا :معود الجامعة األوروبية ،كانون الثاني .https://bit.ly/2CDpflK ،)٢٠١٩
 3فيما يلعلق بمفووم "الحوكمة الملعدده الطبقام" ،انظر نيلسون كاسفير وجورج فريكس ونيلز تيرسلرا" ،مقدمة :الجماعام المسلحة والحوكمة
ملعدده الطبقام" (باإلنكليزية) ،مجلة الحرب األهلية  ،١٩رةم  ٣( ٣تموز .٧٨–٢٥٧ :)٢٠١٧
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هذا الخدمام عن بعد .ففي العديد من الحاالم ،كانت الحكومة السييييييورية تلحكم في إمدادام الكورباء والمياا،
وتبقي المدارس مفلوحة ،وتنظم روات موظفي القطاع العام طوال سيييييينوام الحرب .وفي تموز  ،٢٠١٨كانت
عوده جميع المؤسييسييام الحكومية وتوفير الخدمام األسيياسييية واحده من اللعودام اللي أفضييت إليوا المفاوضييام
اللي تمت بوسييياطة روسيييية بين الحكومة السيييورية وةاده الفصيييااد .وةد عاودم المؤسيييسيييام الحكومية عملوا في
درعا بعد االتفاق ،وبدأم بلقديم الخدمام بحسييييييي الموارد الملاحة ،بما في ذلك السييييييجيم المدنية والمدارس
والبلديام والبريد والكورباء والمياا .وعلى الرغم من أن اسيييل نا عمد المؤسيييسيييام منذ ذلك الحين ،إال أن عده
تغيرام طرأم على أدااوا وتفاعيتوا مع األهالي المحليين.
تقلرا هذا الدراسيية تحليي على المسييلوى المحلي لفوم أش يكال جديده من اللفاعيم الجارية بين الدولة والمجلمع.
تبدو فكره الو سطاء المحليين جوهرية من أجد فوم أف ضد للأثير اللفاعيم اللي تمت على الم سلوى المحلي على
إداره الدولة لعملية الحوكمة .وبينما سييييييبق تناول أدوار الوسييييييطاء المحليين في مرحلة ما بعد  ٢٠١١في كلابام
سيييييابقة 4،تسيييييوم هذا الورةة في توسييييييع فكره الوسيييييطاء للشيييييمد ليس فقط األطرا المدنية (كالوجواء واللجار
والشخصيام الدينية) بد والعسكرية أيضا.
في هذا الورةة ،يشير مفووم الوسيط ،إلى الفاعد المدني أو العسكري الذي يحلد موضعا بين السكان والمؤسسام
المحلية ،والذي ينقد مطال السييييييكان المحليين إلى هذا المؤسييييييسييييييام .بينما ال تلناول الورةة الدور الذي يلعبه
الوسييييييطاء في حد النزاعام داخد المجلمع .ثمة عامين يؤثران في ةرار األهالي باللجوء إلى الوسيييييييط لينقد
مطالبوم إلى المؤسييييييسييييييام المحلية ،أو ليسيييييياهم في الحوكمة المحلية عن طريق مبادرام مدنية ،ويلمثد هذان
العامين بلوافر الوسيييييييط من جوة؛ وفاعليله من جوة أخرى .يشييييييير اللوافر إلى وجود وسيييييييط في مجلمع من
المجلمعام ملاحا للواصد المدنيين معه ،بينما تقاس فعالية الوسيط بمدى تجاوب المؤسسام الحكومية أو سلطام
الدولة المركزية مع ما ينقله من طلبام .بمعنى آخر ،يكون الوسيييييط فعهاال عندما تسييييلجي المؤسييييسييييام المحلية
لشكاوى المدنيين اللي ينقلوا ،وغير فعهال عندما تقوم بلجاهد هذا الشكاوى.
يأخذ اإلطار المقلرا في هذا الورةة باإلعلبار العوامد اللالية )١( :الجوة/الجوام الفاعلة والمسيييطره؛ ( )٢توافر
وسييييييط مدني أو عسيييييكري؛ ( )٣مدى فعالية الوسييييييط؛ و( )٤الطرق البديلة اللي يلبعوا المدنيون في حال غياب
الجوة الوسيطة ،أو في حال توافر وسيط غير فعال .بالنظر إلى هذا العوامد ،يمكن ت صنيف المناطق المحلية في
درعا وفقا لثيثة أنماط رايسية يوضحوا الجدول .١

 4خضر خضور وكيفين مازور ،محرران ،الوسطاء المحليون في سوريا ما بعد  :٢٠١١اللحول واالسلمرارية (بيروم :مؤسسة فريدريش
إيبرم.)٢٠١٩ ،
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الجدول  -١توافر وفعالية الوسيط في المناطق الرئيسية في درعا
التوافر
نعم

ال

نعم

المنطقة (أ)
درعا الشرةية

-

ال

المنطقة (ج)
درعا البلد

المنطقة (ب)
درعا الغربية

الفعالية

على الرغم من أن هذا اللصيييينيف ال يمثد جميع بلدام ومدن درعا ،إال أنه يلقي الضييييوء على ثيثة تموضييييعام
رايسييية ،ومن المرجل أنه يسييلوع طيف واسييع من الديناميام المحلية وتفضييييم المدنيين في درعا بعد عوده
حكم الدولة.
تغطي المنطقة (أ) مدن وبلدام المنطقة الشييييرةية من درعا ،حيث يعلبر اللواء الثامن من الفيلق الخامس المدعوم
من روسيييييا الجوة الرايسييييية الفاعلة .وتلملع هذا المنطقة بخدمام أفضييييد وأمن أكثر اسييييللبابا بالمقارنة مع باةي
المناطق .ويمثد اللواء الثامن جوة عسييييييكرية ملوافره وفعالة يلجأ إليوا األهالي لنقد مطالبوم فيما يلعلق بعمليام
الحوكمة اللي تديرها الدولة.
تقع المنطقة (ب) في المنطقة الغربية من درعا ،حيث تنلشر العديد من الجوام المسلحة اللابعة للحكومة السورية
وتلنافس فيما بينوا ،مثد بعض وحدام الجيش السوري ومجموعة واسعة من األجوزه األمنية .تشود هذا المنطقة
عمليام حوكمة ملردهية تديرها الدولة ،باإلضييافة إلى تدهور الوضييع األمني وتصيياعد العنف السييياسييي .وال تضييم
هذا المنطقة وسيييطاء بين السيييكان المحليين والحكومة السيييورية ،فيما تظور من وةت آلخر حركام مقاومة مدنية
موجوة ضد الحكومة أو مبادرام مدنية جماعية.
تغطي المنطقة (ج) مناطق مثد درعا البلد ،واللي تضيم مقاتلين سيابقين من المعارضية ال يزالون يحملون أسيلحة
خفيفة تحت سييييييطره مطلقة من جان الدولة .ولدى السيييييكان المحليون في هذا المناطق جوام وسييييييطة ملوافره
ولكن عديمة الفعالية ،كما أن الحوكمة ضييييييعيفة .وكما هو الحال في المنطقة (ب) ،تكثر في هذا المنطقة حركام
المقاومة المدنية الموجوة ضد الحكومة وكذلك المبادرام المدنية الجماعية الملعلقة بالحوكمة.
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الخريطة رقم  -١المناطق (أ ،ب ،ج)

المصدر :المؤلف

الجزء الثاني :المنطقة (أ) :درعا الشرقية
تغطي هذا المنطقة المسيييياحام المملده بين شييييرق محافظة درعا المحاذية لمحافظة السييييويداء والحدود األردنية،
وهي تضم مناطق مثد بصرى الشام ومعربة وةاسم و صماد والملاعية والسووه (انظر الخريطة  .)٢تقع المنطقة
(أ) تحت سيطره اللواء الثامن 5اللابع للفيلق الخامس ،الذي يحظى برعاية روسية ويعلبر القوه المسلحة الرايسية
المنلشيييره في المنطقة .تم تأسييييس اللواء الثامن في تشيييرين األول  ٢٠١٨بقياده أحمد العوده ،زعيم فصييييد ةوام
شباب السنة الذي تم حلهه ،ويقع مقرا الرايسي في مدينة بصرى الشام .واعلبارا من تشرين األول  ،٢٠١٩تجاوز
عدد مقاتلي اللواء الثامن  ،١٥٠٠و باإلضيييييييافة إلى المدنيين فطن أكثر من  ٧٥بالم ة من عناصييييييرا من مقاتلي
6
المعارضة السابقين الذين دخلوا في عملية مصالحة و"اندماج عسكري".
 5المعرو محليا باسم لواء أسود الحرب.
 6ليطيع على دراسة مفصلة عن الفيلق الخامس واللواء الثامن في درعا ،انظر عبد هللا الجباصيني "من ملمردين إلى جنود :الفيلق الخامس في
درعا ،جنوب سوريا" ،تقرير مشروع بحث (معود الجامعة األوروبية ،أيار.https://bit.ly/2PKA78N ،)٢٠١٩ ،
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الخريطة رقم  -٢مدن وبلدات المنطقة (أ)

المصدر :المؤلف

يُعلبر اللواء الثامن اليوم الجوة العسييييكرية الرايسييييية في المنطقة (أ) ،وهو مسييييؤول عن حفظ النظام واألمن عبر
إةامة الحواجز وتسيييييير الدوريام بانلظام .كما أن وحدام الجيش السييييوري واألجوزه األمنية ممنوعة من دخول
مناطقه ،وهذا يعود إلى تع هود الروس بذلك في أحد بنود مفاوضييييييام تموز  .٢٠١٨ونظرا للكليف روسيييييييا اللواء
الثامن إييء اهلمام كبير لللدابير األمنية ،تلملع مدن وبلدام هذا المنطقة بمسييييييلوى أمان أعلى من باةي محافظة
درعا ،واللي تلصييياعد فيوا حاالم الخطف واالغليال وحرب العصيييابام .غير أن هذا المنطقة ليسيييت بمنأى من
العنف ،فقد شيييودم هجوما في  ١٩تموز  ٢٠١٩إثر اسيييلودا دورية تابعة للشيييرطة العسيييكرية الروسيييية بعبوه
ناسفة بين الصحوه وبصرى الشام من ةبد جوة مجوولة ،هإال أنوا لم تؤد إلى خساار في األرواا.
يعامد اللواء الثامن المدن والبلدام اللي يلواجد في وا كمواةع سيييييييطره ونفوذ تابعة له ،ويلملع المدنيون في تلك
المناطق بالحماية من عمليام الجيش العربي السييوري .فمنذ تشييرين األول  ،٢٠١٩لم يلم اإلبيغ عن أي حوادث
سييوةوم إلى الخدمة العسييكرية فور انلواء فلرام حكموم ،وآخرين اخلاروا
تجنيد ةسييري ،باسييلثناء سييجناء جرى َ
أداء خدملوم العسكرية ضمن الجيش العربي السوري بشكد طوعي .ومع ذلك ،تشير اللقديرام إلى أن  ٣٠٠من
فروا من وحداتوم العسييييييكرية واحلموا في مناطق اللواء الثامن في الفلره ما بين تموز  ٢٠١٨وتشييييييرين
هؤالء ه
األول  ،٢٠١٩وذلك بعد إبيغوم باحلمال ز هجوم في معركة ضد فصااد المعارضة الملمركزه في محافظة إدل .
كذلك يلملع المدنيون بالحماية من االحلجاز واالعلقال الحكومي ،ليس فقط داخد مناطقوم بد وأيضيييا على الطرق
الواصيييييلة فيما بينوا .فعلى سيييييبيد المثال ،تلقى اللواء الثامن في آذار  ٢٠١٩عده شيييييكاوى من المدنيين وسيييييااقي
الشييييياحنام حول حاالم مضيييييايقة وابلزاز جرم لوم عند حاجز المخابرام الجوية ةرب بلده الصيييييحوه ،ما دفع
عناصيييييير من اللواء الثامن لللوجه إلى الحاجز ومنحه مولة زمنية ةبد إزالله ،كما أشيييييييعت أنباء عن تعرك
عناصييرا للضييرب واالعلداء .باخلصييار" ،بفضييلوم قمقاتلي اللواء الثامن] أصييبحت المنطقة الشييرةية من محافظة
درعا أكثر المناطق أمانا بالمقارنة مع باةي المحافظة  ...أفضد بكثير من المناطق اللي يسيطر عليوا جيش النظام
السوري" ،بحس شواده أحد سكان بصرى الشام.
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باإلضيييييافة إلى ذلك ،تلع ةياده اللواء الثامن دورا موما في اللوسيييييط بين أبناء المنطقة والحكومة السيييييورية .فقد
اللمس العديد من أهالي المنطقة الشييييييرةية في درعا وسيييييياطة أحمد العوده ،طالبين منه اللدخد بالنيابة عن ذوي
المعلقلين من خيل عيةاته بال شرطة الع سكرية الرو سية أو مع دم شق مبا شره .وبح س أحد أهالي شرق درعا:
7
"لقد تمكن قالعوده] من إطيق سراا بعض األشخاص مباشره من خيل اللواصد مع النظام في دمشق".
في هذا المنطقة ،اللي لم يح هد بوا دمار هااد على غرار المناطق األخرى في محافظة درعا ،تقوم المؤسيييييسيييييام
الحكومية حاليا بلقديم خدمام أساسية أفضد من باةي المناطق .وةد عادم هذا المؤسسام إلى هذا المناطق بدون
مشيياكد ،أوال بسييب موافقة األهالي الفورية على المشيياركة في المحادثام اللي رعاها الجان الروس يي ،وهو ما
حال دون تدمير البنى اللحلية الذي طال مناطق أخرى خيل حملة حزيران  ،٢٠١٨وثانيا ألن مؤسسام الحكومة
السيييورية وضيييعت يدها على مشييياريع حوكمة سيييبق أن عملت عليوا المجالس المحلية والمنظمام غير الحكومية
اللابعة للمعارضة.
ومن األمثلة الجيده على هذا المنطقة مدينة بصييييرى الشييييام ،اللي شييييودم المفاوضييييام بين فصييييااد المعارضيييية
"ةوام شييباب الس ينهة" أحمد العوده ،الفصيييد المعارك
وروسيييا عام  .٢٠١٨وةد سيياعد االسييلسيييم الفوري لقااد ه
المقاتد في المنطقة في أواخر حزيران  ،٢٠١٨في تجني البلده دمار المؤسييييييسييييييام والبنى اللحلية ،في المباني
الحكومية وال المسيييلشيييفى الرايسيييي وال اآلبار وال المدارس وال سيييواها من البنى اللحلية اسيييل ُود خيل الحملة
الع سكرية اللي شنلوا الحكومة ال سورية بدعم من رو سيا .وبالنليجة تمكنت الحكومة من ا سلعاده هذا المؤ س سام
بسيييرعة ،فأعادم بعض موظفيوا المفصيييولين إلى مركز البريد واالتصييياالم ،وبدأم بلقديم المسييياعدام وتوفير
الخدمام .ومنذ تموز  ٢٠١٨ومؤسييسييام المياا والكورباء ومركز الشييرطة والسييجد المدني والمدارس في البلده
كلوا تعمد على النحو المعلاد .مؤ س سة المياا مثي ا سلأنفت العمد وا سلولت على الم شروع المااي الذي كان ينفذا
المجلس المحلي المعارك في بصيييرى الشيييام باللعاون مع منظمة آفاق المسيييلقبد ،والذي كان يسيييلجر المياا من
اآلبار الواةعة في صييماد نحو مركز البلده .وبحس ي ما يشييرا أحد السييكان فطنه "لم يكن من الصييع على النظام
السوري مواصلة تقديم الخدمام هنا ،إذ لم يكن أي شيء مدمرا عند عوده المؤسسام الحكومية".
ومنذ أيلول  ٢٠١٨تنفذ البلدية المنلخبة حديثا ال عديد من المشييييييروعام اللي يمولوا مجلس محافظة درعا بود
صييييييانة البنية اللحلية .تشيييييمد هذا المشيييييروعام ،على سيييييبيد المثال ال الحصييييير ،تعبيد الطرةام داخد المدينة
وخارجوا ،وإناره الشوارع ،وإصيا شبكة الصر ال صحي ،وجر المياا من اآلبار خارج المدينة .كذلك تن هسق
البلدية مع الويل األحمر السيييوري للقديم المسييياعدام اإلنسيييانية ،وتلخذ تدابير إلنعاش اةلصييياد البلده ،كاللرويج
لـييييييي"مورجان اللسييوق في بصييرى" في آب  ،٢٠١٩والذي دعا أكثر من  ٩٠مشييروع تجاري للمشيياركة فيه .كما
ساعدم البلدية على تعزيز السياحة من خيل إعاده فلل المسرا الروماني في بصرى واسلقبالوا مجموعلين من
السياا اإليطاليين في صيف .٢٠١٩

 7حلى أهالي درعا الغربية اللمسوا مساعده العوده لنفس الغرك" .أعر ةصصا عن أشخاص ةدموا من المنطقة الغربية في درعا لمقابلة العوده
وطل المساعده منه في إطيق سراا معلقلين  ...لست ملأكدا ،لكنني سمعت الحقا أنه ساعدهم" .مقابلة مع أحد سكان درعا الشرةية.
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وبالفعد يسلفيد أهالي بصرى ال شام من توفر الخدمام األ سا سية .فوم يحصلون على مياا شرب ،ولديوم مدارس
مفلوحة بمراحلوا المخللفة ،ويلملعون بليار كوربااي بمعدل إمداد أربع سييييييياعام يليوا انقطاع لمده سييييييياعة أو
ساعلين .ومع اسلعاده البنية اللحلية ،فلحت المطاعم والمقاهي القديمة والجديده أبوابوا للسكان والزوار ،ما ساهم
في تحسييين الوضييع االةلصييادي .ويعلقد المدنيون اليوم أنه ال بديد للمؤسييسييام الحكومية ،وهو االةلناع المسييلقى
غالبا من تدهور األو ضاع في المناطق الخارجة عن سيطره اللواء الثامن .وبينما ال ي شارك المدنيون في عمليام
صنع القرار ضمن المؤسسام المحلية ،إال أنوم يقبلون القياده المحلية للواء الثامن وتأثيرها في السياسام وأشكال
تنفيذها .ونظرا لينلماء السيييابق للقاده والغالبية العظمى من المقاتلين في اللواء الثامن إلى فصيييااد المعارضييية أو
إلى المدنيين ،فطن الشبكام االجلماعية العشاارية والعاالية تليل لل سكان المدنيين نقد مطالبوم أو شكاويوم الملعلقة
بالحوكمة إلى المؤسييسييام الحكومية .ويقدم اللواء الثامن نفسييه كجوة وسيييطة ةادره على المسيياومة ،نظرا للملعه
المعرو بالرعاية الروسية.
وةد تواصييد المدنيون في عده مناسييبام مع ةياده اللواء الثامن وأبلغوا عن تجاهد موظفي البلدية لشييكاويوم .يقول
أحد سكان بصرى الشام" :ذهبت إلى البلدية مره لرفع شكوى تلعلق بكابيم كوربااية معطلة في شارعي .فطلبوا
مني العوده الحقا  ...عندما أخبرم العناصيييير قفي اللواء الثامن] في البلده بذلك ،تم إصيييييا الكابد صييييباا اليوم
اللالي  ...نعم! لقد أجبروهم على إصيييييييحوا" .كذلك يقوم األهالي أحيانا بمناشييييييده ةياده اللواء الثامن لللحقيق في
حاالم الف ساد في المؤ س سام الحكومية .وبح س أحد سكان ب صرى ال شام" :مره جاءم امرأه إلى شعبة اللجنيد
في المدينة للحصيييييد بعض األوراق البنوا ،فطلبوا منوا دفع رشييييوه ،فما كان منوا إال أن اشييييلكت ألحمد العوده،
الذي سييييييرعان ما أمر بنقد الموظف من بصييييييرى ،وهو ما تم" .عيوه على ذلك ،ةامت ةياده اللواء الثامن بدعم
الوجواء المحليين الذين كانت لوم اليد العليا خيل المفاوضام في تأمين عوده سكان البلده الشيعة ،وذلك بعد فشد
حزب البعث – الذي عاد مؤخرا إلى المدينة – في تحقيق ذلك.
بينما ينظر المدنيون إلى اللواء الثامن كوسيييييييط فعال يمكنوم اللعبير عن مطالبوم الفردية أو الجماعية من خيله،
فطن العاملين في المؤسييسييام المحلية يقدهرون أيضييا وجود اللواء الثامن وتعاون عناصييرا معوم .فبالنسييبة لوم تُعد ه
االسييييلجابة السييييريعة للمسييييااد الملعلقة بالحوكمة اللي يثيرها اللواء الثامن ضييييرورية لحفظ األمن والنظام العام.
وبحسييييي موظف حكومي من المنطقة الشيييييرةية في درعا" :نللقي بوم قةياده اللواء الثامن] وهم يلواصيييييلون مع
الناس كد يوم ويطلعون على احلياجاتوم  ...نلعاون كثيرا .يخبروننا عن ةضيييييييايا المياا والكورباء ونسييييييلجي
مباشره بحس الموارد الملاحة  ...هذا أةد ما يمكننا فعله  ...ال تنسوا أنوم يحموننا ويحمون مبانينا أيضا" .ويقول
أحد أعضياء اللواء الثامن إن العناصير يعملون على تسييير الدوريام ونصي الحواجز "لحماية السيكان وموظفي
المؤسسام الحكومية من اللفجيرام والخطف واالغلياالم ومن أي هجوم محلمد ينفذا مسلحون مجوولون  ...هم
يعرفون أننا نحميوم ،لذلك يرحبون بنا دااما في مكاتبوم".
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الجزء الثالث :المنطقة (ب) :درعا الغربية
بينما يلملع سكان المناطق اللي يسيطر عليوا اللواء الثامن بالخدمام واالزدهار النسبي ،تكافل المؤسسام المحلية
في المنطقة الغربية من درعا لللبية االحلياجام األساسية للمدنيين .يعود ذلك لثيثة أسباب راي سية .أوال تعرضت
البنية اللحلية في هذا المناطق لدمار جزاي أو كامد نليجة الحملة العسييييييكرية في حزيران  .٢٠١٨ثان يا أدى
الصييييييراع بين الجوام األمنية المخللفة مثد وحدام الجيش السييييييوري وأجوزه األمن األخرى اللابعة للدولة إلى
تراجع األمن وتقويض عمليام الحوكمة .ثالثا ،ال توجد ةناه وسييييييطة فعالة يمكن من خيلوا للمدنيين نقد مطالبوم
والضيييغط على المؤسيييسيييام المحلية للنفيذ مشييياريع ملعلقة بالحوكمة .نليجة لذلك ،من المحلمد أن تشيييود المنطقة
توترام ومواجوام بين السكان المحليين والجوام المسلحة ،وكذلك مبادرام جماعية لللبية االحلياجام األساسية
للسكان.
لقد اسييييلعادم الدولة في المنطقة الغربية من درعا سيييييطرتوا غالبا من خيل عمليام عسييييكرية ،وليس من خيل
المفاوضام ،كما أنه ال توجد جوة واحده مسيطره على األمن هناك .وعلى الرغم من ارتباطوا جميعا بالدولة ،إال
أن مجموعة واسييعة من الجوام الفاعلة تخوك معركة معقده من أجد النفوذ ،فوحدام الجيش السييوري (كالفرةة
الرابعة واللاسييعة) ،وفرع األمن العسييكري ،والمخابرام الجوية ،وفرع أمن الدولة ،وحزب هللا ،جميعوا حاضييره
ونشطة سواء عند مداخد المدن والبلدام أو حلى في داخلوا.
ويلفشى العنف السياسي أكثر فأكثر في المنطقة (ب) .فقد تم اإلبيغ عن عشرام حاالم السطو والنو والسرةة،
ناهيك عن ما ال يقد عن  ٧٥حادثة هجمام بالعبوام الناسييييفة واعلداءام بالضييييرب واغلياالم في الفلره ما بين
تموز وتشيييييرين األول  ،٢٠١٩ما أسيييييفر عن مقلد نحو  ١٠٠من مخللف الخلفيام (مقاتلي معارضييييية دخلوا في
عملية المصالحة ،ومسؤولين حكوميين ،وعناصر من الجيش السوري ،وأعضاء من األجوزه األمنية الحكومية)
(انظر الخريطة  .)٣كما نُصي عدد كبير من الحواجز بين المدن والبلدام وداخلوا ،وجرى اعلقال العشيرام من
مقاتلي المعارضيييية السييييابقين والمنشييييقهين عن الجيش والملخلفين عن الخدمة العسييييكرية ،وحلى المدنيين العاديين
الذين انضييموا إلى الجيش السييوري أو أحد األجوزه األمنية .ويلفاةم الوضييع الفوضييوي هذا مع وجود خييا ناامة
تابعة للنظيم الدولة اإلسيمية في درعا .وةد جرى اسلودا دورية سورية-روسية مشلركة في  ١١تشرين األول
 ٢٠١٩بانفجار عبوه ناسييييفة بين مدينلي إنخد وجاسييييم ،وأعلن تنظيم الدولة مسييييؤوليله عن الوجوم .وةد ال يكون
العنف الملزايد بشييييكد عام مدفوعا بالضييييروره بدوافع سييييياسييييية ،فقد يلعلق بصييييراعام خاصيييية أخرى ،إال أن
المعطيام الملوافره تشير إلى وجود حركة تمرد كامنة ،وهو الوضع الذي لم تشودا الحكومة السورية في مناطق
"المصالحة" األخرى في سوريا.
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الخريطة رقم  -٣عدد الهجمات بين تموز وتشرين األول ٢٠١٩

المصدر :المؤلف

ومن األمثلة على هذا المنطقة حوك اليرموك ،الذي بقي حلى تموز  ٢٠١٨خاضعا لسيطره فصيد "جيش خالد
بن الوليد" المحسييييوب على تنظيم الدولة اإلسيييييمية .فنليجة للحملة العسييييكرية اللي هزمت الفصيييييد ،تضييييررم
المسلشفيام والمدارس واآلبار ومحطام الطاةة بشدهه وتعرضت محلوياتوا للنو  .ومنذ هزيمة فصيد جيش خالد
بن الوليد ،أعادم المؤسييييسييييام الحكومية فلل أبوابوا لكنوا ما تزال غير فعالة .وعلى عكس المنطقة (أ) ،يشييييكد
الوضييع األمني عقبة إضييافية تضييا إلى الكفاا اليومي لألهالي للحصييول على الخدمام األسيياسييية .كذلك طالت
حميم االعلقال المسلمره مقاتلي معارضة سابقين ومنشقهين ،من بين الذين انضموا إلى الجيش السوري أو أحد
األجوزه األمنية أمي في الحصيييول على خدمام أفضيييد .إن حركة المدنيين في هذا المنطقة مقيده بسيييب الخو
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من الحواجز واالعلقال .يقول أحد سييييييكان حوك اليرموك" :ال يمكنني تحصيييييييد الوةود ألنني ال أملك ’بطاةة
ذكية‘ ...ولم أتمكن من الذهاب إلى مدينة ت سيد ال سل صدار هذا البطاةة ،أتعر لماذا؟ ألن فيوا حاجزا لديه ةاامة
بأسماء المطلوبين ،وال أعر إن كان اسمي موجودا على القاامة".
الخريطة رقم  -٤حوض اليرموك ،محافظة درعا

المصدر :المؤلف

الفرق اآلخر الملعلق بالمنط قة (أ) هو العوده القو ية لفروع حزب الب عث إلى المنط قة الغرب ية من در عا .فبين ما
اةلصر تواصد الحزب مع األهالي في بصرى الشام على المفاوضام الفاشلة الملعلقة بعوده السكان الشيعة ،أُعيد
إحياء فروع الحزب في حوك اليرموك ،وةد ر هح بت هذا الفروع بطلبام اللسييييييجيد الجديده ونظمت عددا من
االجلماعام واالحلفاالم .على سييييييبيد المثال ،اسييييييلأنفت منظمة طياع البعث ،اللي تشييييييمد طيب المدارس
االبلدااية ،تنسي األطفال من خيل اسلضافلوا نشاطام مسرحية وموسيقية.
عيوه على ذلك ،بدا ضييييعف أداء البلديام في حوك اليرموك واضييييحا .فقد طلبت من الويل األحمر السييييوري
تقديم المزيد من المسيياعدام اإلنسييانية ،حيث ال تزال المسيياعدام الحالية "غير منلظمة وغير كافية" بحس ي أحد
السيييكان .وال تلجاوز أنشيييطة البلديام اللوزيع غير المنلظم للطحين والخبز ،والصييييانة المؤةلة للطرةام ،وتوفير
إمدادام كورباء ملواضييعة ( ٤سيياعام في اليوم) ،وصيييانة أبراج االتصيياالم .وةد ذكر أحد سييكان ةرية القصييير
أن مدن وبلدام حوك اليرموك "ال تملك أدنى حد من ضييييروريام الحياه" ،ونقد شييييخص آخر عن موظف في
البلدية ،بعدما سيييييأله عن اللدابير اليزمة للرميم إمدادام الكورباء والماء ،أن الحكومة لم تبدأ بلنفيذ أية مشييييياريع
كبيره الحجم ألنوا "ال تملك القدره وال الموارد المالية للقيام بذلك" .ويمثد نقص عدد موظفي الدولة في المنطقة
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تحديا آخر .فبخي بصييييرى الشييييام ،الكثير من موظفي الحكومة في غرب درعا "فُصييييلوا من وظاافوم ،سييييواء
بسب نشاطوم السياسي ضد النظام السوري أو بسب توةفوم عن العمد ألكثر من  ١٥يوما" ،بحس ما أفاد أحد
السكان.
من اللدابير الوحيده الواضيييييحة اللي اتخذتوا السيييييلطة المركزية هي مسييييياعده الفيحين على إنعاش الزراعة في
المنطقة .وبالفعد بدأم وحدام الجيش السيوري في تشيرين األول  ،٢٠١٨بناء على طل من البلديام وغالبا بعد
تحصييييييد رشييييياوى من الفيحين ،بطزالة األلغام في األراضيييييي الزراعية .ولقي ما ال يقد عن  ١٠من أعضييييياء
الوحدام الوندسية مصرعوم أثناء إزالة األلغام اللي كان ةد زرعوا فصيد جيش خالد بن الوليد .عيوه على ذلك،
في الفلره ما بين تشرين األول  ٢٠١٨وآب  ،٢٠١٩لقي نحو  ٤٥مدنيا مصرعوم ،بعضوم فيحون كانوا يعملون
في أراضيييييييوم ،جراء انفجارام ألغام .وةد كان الخو من مثد هذا المصييييييير ،باإلضييييييافة إلى خطر اللعرك
ليعلقال ،والضيييييرر البالي الذي تعرضيييييت له األراضيييييي ،وارتفاع تكاليف نقد المواد الزراعية والمحاصييييييد،
وانلشار اآلفام ،كلوا من األسباب اللي حالت دون ملابعة الفيحين القيام بأنشطة زراعية.
الوسييييييياطام الفعالة غاابة في المنطقة (ب) ،ما يلرك المدنيين أمام خيار وحيد هو اتخاذ مبادرام جماعية .وةد
ظورم في بعض البلدام والقرى مبادرام غير رسمية تقوم على الروابط العاالية إليجاد بدااد مؤةلة للمؤسسام
المحلية الملقاعسييييييية عن أداء واجباتوا الملعلقة بالحوكمة .على سييييييبيد المثال ،ةرر األهالي في عدد من مناطق
حوك اليرموك إزالة األنقاك بأنفسييييييوم ،وإعاده بناء منازلوم وإصيييييييا البنية اللحلية المحلية (من إصيييييييا
للشوارع واسلعاده إلمدادام الكورباء) ،غالبا باللجوء إلى مدخراتوم الشخصية.
وبلجاوزهم المؤسسام الحكومية واضطيعوم بأنشطة مرتبطة بالحوكمة ،ال يقف المدنيون ملفرجين على الفللان
األمني الذي يلوددهم ،فقد يخلارون المواجوة في حال تعرضييييوم للخطر .في أواخر أيلول  ،٢٠١٩تم اعلقال عدد
من مقاتلي المعارضييية السيييابقين والمدنيين على حاجز للمخابرام الجوية بين بلدتي تسييييد وسيييحم الجوالن .وردا
على ذلك ،أةام مدنيون من المنطقلين ومناطق أخرى كالقصييييييير وحيط حواجز على بعد أملار ةليلة من حواجز
جواز المخابرام المذكور للمطالبة باإلفراج عن المعلقلينَ .ب يد أن محاوللوم تلك لم تثمر ،حيث ت جاهد الفرع
مطال األهالي ونشر المزيد من العناصر على حواجزا.

الجزء الرابع :المنطقة (ج) :درعا البلد
بينما يوجد وسيييط عسييكري فعال في المنطقة (أ) ،يوجد في المنطقة (ج) وسيييط مدني لللقي شييكاوى األهالي ،إال
أنه لم ينجل في دفع الحكومة السورية والمؤسسام المحلية نحو اإلصغاء واللجاوب ،بحس العديد من األشخاص
الذين تمت مقابللوم .ويقدم حي درعا البلد في مدينة درعا ،والذي كان يمثد أحد معاةد فصييااد المعارضيية سييابقا،
8
مثاال على هذا النمط.
 8خيل سنوام الحرب ،تم تقسيم المدينة إلى أحياء تسيطر عليوا ةوام الجيش السوري (جزء من المحطة ،الكاشف ،القصور ،الضاحية ،المطار،
الملع البلدي) .وغيرها تسيطر عليوا فصااد المعارضة (جزء من المحطة والمنشية وطريق السد والمخيم) .اسلمرم المؤسسام الحكومية في
العمد في األحياء اللي يسيطر عليوا الجيش السوري خيل النزاع.
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عندما بدأ الجيش السوري حملله العسكرية في حزيران  ،٢٠١٨كانت فصااد المعارضة المسلحة ال تزال تسيطر
على أجزاء من مدينة درعا ،مثد درعا البلد وطريق السييد والمخيم (انظر الخريطة  .)٥وفي  ٢٠حزيران ٢٠١٨
اجلمعت عده غر عمليام تابعة لفصييااد المعارضيية للشييكد غرفة العمليام العسييكرية المركزية ،واللي سييعت
إلى توحيد الصيييفو ومواجوة الوجوم العسيييكري على الجنوب 9.ومع تكثيف القصيييف الجوي الروسيييي ،والذي
ترافق مع عروك "المصيييييييالحام" ،اضييييييطر ةاده الفصيييييييااد للجلوس إلى طاولة المفاوضيييييييام .ومع اةلراب
المفاوضيييييام من نوايلوا ،أنشيييييأم غرفة العمليام المركزية في  ٣تموز " ٢٠١٨لجنة المفاوضيييييام المركزية"
لمواصلة الحوار مع روسيا وضمان تنفيذ الوعود الروسية.
الخريطة رقم  -٥مناطق السيطرة في مدينة درعا ،حزيران ٢٠١٨

المصدر :المؤلف

تلمركز لجنة المفاوضييييام بشييييكد رايسييييي في درعا البلد وطفس ،وتلألف من اثني عشيييير عضييييوا من بينوم ةاده
فصييااد سييابقون (مثد أدهم أكراد وأبو مرشييد البردان) ونشييطاء محليون سييابقون وشييخصيييام بارزه ومحامون
(عدنان الم سالمة مثي) .وةد تواصلت اللجنة منذ صيف عام  ٢٠١٨مع كد من روسيا والحكومة ال سورية بود
حد عده ة ضايا ،مثد إطيق سراا المعلقلين وم صير الملخلفين والمن شقين ،وعوده موظفي الحكومة المف صولين
إلى وظاافوم ،وتحسين الخدمام األساسية.
ووفقا لمخرجام المفاوضييام ،كان ينبغي أن تبدأ المؤسييسييام الحكومية بلقديم الخدمام إلى درعا البلد بُعيد تسييليم
المدينة .ولكن بعد مرور سيينة ونصييف كان أداء المؤسييسييام المحلية "غير فعال" و"فاسييدا" بحسيي تقييم معظم
سكان المنطقة الذين تمت مقابللوم .الجدير بالذكر أن مجلس مدينة درعا يعمد ب شكد منلظم في أحياء المدينة اللي
بقيت خارج سيييييطره فصييييااد المعارضيييية خيل النزاع ،فيقوم بلعبيد الطرةام ،وجمع القمامة ،وتوفير الكورباء
 9المجموعام المشاركة هي البنيان المرصوص ورص الصفو

وتوحيد الصفو
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ومثلث الموم وصد الغزاه والنصر المبين وصد البغاه.

بمعدل  ٣ساعام إمداد و ٣ساعام انقطاع .لكن على النقيض من ذلك ،فطن الطرق الرايسية في درعا البلد معبهده
بشيييكد سييييء ،فيما الطرق الثانوية موملة تماما ،وال تلوفر أسيييطوانام الغاز إال نادرا ،حيث تلع المحسيييوبيام
دورا في توزيعوا ،وبالكاد يجري إصيييا األضييرار اللي لحقت بشييبكام الكورباء والماء والواتف وبشييكد بطيء
وملقطع للغاية .كذلك يعاني األهالي أيضييييا من انقطاع الرعاية الصييييحية نظرا لقطع الحكومة السييييورية إمدادام
األدوية عن مسيييلوصيييفوا في المنطقة ،ومن جولوم يُحجم المدنيون عن الذهاب إلى المسيييلشيييفى الوطني في درعا
خوفا من االعلقال.
يرى العديد من المدنيين أن المؤسيييسيييام المحلية تملنع عن القيام بواجباتوا الملعلقة بالحوكمة في درعا البلد "ألن
النظام يريد إذاللوا واالنلقام منوا باعلبارها مود الثوره" ،بحسيييييي أحد من تمت مقابللوم من مدينة درعا .عيوه
على ذلك ،اتوم شييخص آخر من سييكان المدينة الحكومة السييورية بـيييييييي"بدء اللخطيط إلعاده اإلعمار على حسيياب
المدنيين الفقراء كطجراء عقابي ضيييد من سييياندوا الفصيييااد" .على سيييبيد المثال ،في تشيييرين األول  ٢٠١٩طال
رايس مديرية الكورباء سييكان األحياء اللي كان يسيييطر عليوا فصييااد المعارضيية بدفع فواتير الكورباء الملراكمة
على مدى السيينوام الماضييية ،وةد جرى اسييلعمال الحواجز المنلشييره في ضييواحي المدينة إلجبار المدنيين على
دفع هذا الفواتير .وفي كثير من الحاالم كان مدنيون يلعرضييييييون ألسيييييي لة حول فواتير الكورباء والمياا على
الحواجز ،ويُمنعون من دخول مدينة درعا إلى أن يدفعوا مسيييلحقاتوم .وعلى خلفية إمداد درعا البلد بسييياعة واحده
فقط من الكورباء يليوا خمس سييياعام انقطاع ،تدخلت لجنة المفاوضيييام ليعلراك واللعبير عن رفض المدنيين
دفع تلك الفواتير .وبعدما حاول أعضييييييياء اللجنة مقابلة المحافظ خالد الونوس لللفاوك على القرار ،واجووم
باللوديد بقطع الكورباء بالكامد في حال عدم دفع الفواتير الملراكمة .وةد اةلصييييير رد اللجنة على إدانام نشيييييرها
عدد من أعضيييااوا على حسييياباتوم على وسيييااد اللواصيييد االجلماعي .فقد كل أدهم األكراد ،ةااد فصييييد سيييابق
وعضيييو المجلس الوطني االنلقالي ،على صيييفحله على فيسيييبوك" :ما لم يسيييلطع الونوس أخذا بالقوه لن يسيييلطيع
أخذا عن طريق االبلزاز بالخدمام .دواار فاسده ومؤسسام بيروةراطية ال تصلل للمرحلة وأصبحت بالية".
وينظر األهالي إلى لجنة المفاوضيييييييام باعلبارها وسيييييييطا ملوافرا ولكن بدون فعال ية فيما يلعلق باللفاوك مع
سييييييلطام الدولة .وةد ةال أحد من تمت مقابللوم من مدينة درعا" :إنوم قاللجنة] يسييييييلمعون إلى الناس ويدعمون
مطالبوم ،ويبذلون ةصييارى جودهم لحد مشييكيتنا ،لكننا نادرا ما نرى نليجة" .وبالفعد يقوم أعضيياء اللجنة بللقي
شييكاوى المدنيين ،وهم المحاور الرايسييي للمسييؤولين الروس والسييوريين .فأثناء الزيارام الميدانية اللي يقوم بوا
ضيييباط الجيش الروسيييي ،ينقد أعضييياء اللجنة شيييكاوى المدنيين بشيييأن عمليام االعلقال وسيييوء الخدمام .كذلك
يجلمعون مع مسؤولي الحكومة السورية والشخصيام العسكرية واألمنية .على سبيد المثال ،في نيسان ،٢٠١٩
اللقى أعضيياء اللجنة مع وزير الدفاع ،الفريق علي أيوب ،ورايس المخابرام العسييكرية ،اللواء كفاا ملحم ،لرفع
طلبام األهالي بشيأن المعلقلين والمنشيقين والملخلفين عن الخدمة ،وذلك لمحاولة وةف االعلقاالم واالشيلكاء من
عدم فعالية الخدمام المقدمة .وعلى الرغم من الجوود اللي تبذلوا اللجنة إليصيييييييال سييييييخط المدنيين ،لم تنجل
وساطلوم في توفير الحلول .وبحس أحد السكان من مدينة درعا فطن "كد ما نسمعه هو أن ’البلدية ال تملك المال
للحسييييين الوضييييع في درعا البلد‘ و’روسيييييا وعدم بالنظر في ةضييييية الخدمام‘ و’ةوام النظام ةالت إن إطيق
سييراا المعلقلين وتسييوية أوضيياع المنشييقين والملخلفين يلطل وةلا‘ ...هذا هي اإلجابام اللي نسييمعوا دااما منوم
قأعضاء اللجنة] ،وال توجد نلااج حقيقية الجلماعاتوم".

14

تُعزى عدم فعالية اللجنة لعاملين رايسيييين :األول هو أن الدولة تسييلود تقويض شييرعية اللجنة في أعين السييكان
المحليين ،وكسر الروابط بين الطرفين من خيل اسلقطاب مقاتلي المعارضة السابقين لينضمام إلى ةوام الجيش
واألمن الحكومية .فمثي ادعى أحد من تمت مقابللوم من المدينة أن فرع األمن العسييييييكري الذي يمللك حاجزا في
محيط درعا البلد شي هجع مصيطفى الكسيم ،وهو ةااد فصييد سيابق في مدينة درعا" ،للضيغط على السيكان المحليين
وإجبارهم على اللخلي عن اللجنة" .أما العامد الثاني فوو عدم فعالية اللجنة عموما كوسييييييط بسيييييب افلقارها إلى
الدعم الرو سي الحقيقي ،وال سيما وأن فيوا أع ضاء نا شطين في ال سيا سام المحلية ال يحظون بثقة رو سيا ب سب
10
سلوكوم خيل مفاوضام صيف ( ٢٠١٨مثد أدهم األكراد).
وفيما المدنيون عالقون بين لجنة المفاوضام غير فعالة وسياسة "عقاب جماعي" تنلوجوا البلدية بحق درعا البلد،
فطنوم يلجأون للجمعام كللك اللي تلي الصييييييلوام في المسييييييياجد إلطيق مبادرام محلية وجمع األموال للنفيذ
مشييييياريع بسييييييطة .ووفقا لبعض الذين تمت مقابللوم من المدينة ،نجحت بعض المبادرام اللكافلية في جمع مبالي
صيييغيره من المال للقيام ببعض أعمال اللرميم الداخلي للمسيييجد العمري واسيييلعاده إمدادام الكورباء في المنطقة.
كما شيييييجعت عده مبادرام المدنيين على نقد النفايام بشيييييكد جماعي من األحياء السيييييكنية باتجاا مطامر ةريبة.
وغالبا ما تكون هذا المبادرام ملرافقة مع مقاومة مدنية موجوة ضييييييد الحكومة السييييييورية .فقد خرج عشييييييرام
المدنيين في حي درعا البلد إلى الشيييوارع في عده مناسيييبام ،مطالبين باإلفراج عن المعلقلين ،ومندهدين بالفسييياد،
وداعين في عده حاالم إلسييييقاط النظام السييييوري .ونظرا الفلقار األهالي إلى القدره على المسيييياومة الفعلية ،فقد
اسلفادم اللجنة من الفاعلية المدنية الملنامية تلك واسلخدملوا كأداه ضغط في وجه مسؤولي الدولة للوديدهم بمزيد
من اللعب ة واللصييعيد .على سييبيد المثال ،اضييطر فرع المخابرام الجوية إلطيق سييراا طبي وشييقيق له اعلُقي
في طريقوما إلى الشمال السوري في أيلول  ٢٠١٩بعد توديد اللجنة بطثاره احلجاجام في مدينة درعا.

 10حول العيةة بين سلوك ةاده الفصااد خيل المفاوضام في حزيران وتموز  ٢٠١٨والحماية والرعاية الروسية ،انظر الجباصيني" ،من حكم
الملمردين إلى عصر ما بعد االسلسيم في درعا جنوب سوريا".
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خاتمة
لدى مناةشيية الحوكمة وإعاده اإلعمار في محافظة درعا في الوةت الحاضيير ،من الشييااع أن نسييمع أن "المحافظة
غير آمنة" وأن "ممثلي الحكومة السييييورية أكدوا أن الدولة تعاني من شييييل في الموارد يحول دون حد موضييييوع
الخدمام" .صييحيل أن الوضييع األمني في المحافظة ال يزال ملقلبا وغير مسييلقر ،وأن الحكومة السييورية تسييعى
لمدء الفراغ الذي تركه مقدمو الخدمام السييييييابقون (كالمنظمام غير الحكومية) ،وما يزال تقديم الخدمام بطي ا
إلى حد كبير وغير فعال .إال أن االخليفام في عمليام الحوكمة اللي تديرها الدولة في درعا واضييييييحة للغاية.
فالجوام المسييييلحة المسيييييطره ،والوضييييع األمني العام ،وتوافر البنية اللحلية ،وإمكانية االسييييلفاده من المشيييياريع
السيييابقة اللي سيييبق أن أةاملوا المنظمام أو المجالس المحلية المعارضييية ،هي مجرد أمثلة على العوامد المخللفة
اللي تفسييير اخلي أوضييياع الحوكمة واألمن بين المناطق في محافظة درعا .باإلضيييافة إلى ذلك ،يبدو أن وجود
وسيط مدني أو عسكري لنقد مطال المدنيين يلع دورا رايسيا في تحسين الخدمام أيضا.
ويبدو أن فعالية الوسطاء العسكريين في درعا تفوق فعالية الوسطاء المدنيين .ومن المرجل أن تحصد مجموعام
المعارضة المقاتلة على دور وسيط عسكري في مرحلة ما بعد االةللال في حال اندماجوم في الفيلق الخامس .وفي
مثد هذا الحاالم يبدو أن توفر الرعاية الروسيييييية يمنل الوسيييييطاء ةدره على المسييييياومة لدى اللحدث بالنيابة عن
السيييييكان المحليين حول أمور تلعلق بالحوكمة واألمن في مرحلة ما بعد الصيييييراع .وبالنليجة تلملع المناطق اللي
يسييييييطر عليوا اللواء الثامن بخدمام وأوضييييياع أمنية أفضيييييد من تلك اللي يجد فيوا األهالي أنفسيييييوم حيال لجنة
المفاوضيييييييام غير فعالة أو من دون أي وسيييييييط على اإلطيق .في الحاللين األخيرتين ،ال يبقى المدنيون على
الوامش بد يحاولون المشيياركة في الحوكمة من األسييفد .وتشييكد االحلجاجام اللي تشييودها المنطقة تحديا جديدا
للحكومة السييورية ومحاوللوا فرك االسييلقرار في درعا .ومن المرجل أن يلفاةم هذا الوضييع ما لم تلخذ الحكومة
تدابير فعالة للحسين الحوكمة واألمن.
تلمثد نقطة االنطيق األولى للحقيق االسلقرار في درعا بطعاده النظر في المفاوضام اللي توسطت فيوا روسيا،
والعمد على تنفيذ جميع المواد الملفق عليوا .وبدون ذلك ،من المحلمد أن نشود زياده في حاالم العنف السياسي،
وظوور أطرا تسعى للخري االتفاق وتقويض جوود االسلقرار في درعا.

16

تقرير مشروع بحثي
 ٤تشرين الثاني ٢٠١٩
 7تشرين األول 2019

تقرير مشروع بحثي
 ٤تشرين الثاني ٢٠١٩
 7تشرين األول 2019

