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ظاهرة الشّبيحة ومآالتها

علي الجاسم)1)

املقدمة

في	لقاء	مع	صحيفة	ذا	وول	ستريت	جورنال	في	نهاية	كانون	الثاني/	يناير	2011	عشية	انطالق	الثورة	
ص	رأس	النظام	حال	املجتمع	السوري	آنذاك	وخلص	إلى	أن	السوريين	غير	مستعدين	

ّ
السورية،	شخ

بعد	للتحول	الديمقراطي،	وأن	سورية	تختلف	عن	تونس	ومصر.	وفق	عادته	في	اإلسهاب،	قدم	بشار	
التي	 التطورات	 ملواكبة	 استجابتها،	 وآليات	 الدولة	 أجهزة	 »ترقية	 مفادها	 تصورات	 من	 جملة	 األسد	
يتصورها	املجتمع	ومجاراتها«،	وأنه	بعد	استالمه	السلطة	»كانت	األولوية،	بسبب	الظروف	التي	تلت	
أحداث	9/11	وغزو	العراق	في	2003،	هي	استتباب	األمن	وتغليبه	على	تأمين	الغذاء«)2(.	بالفعل	ومع	
ِبر	السوريون	

َ
انطالق	الثورة	السورية	وانتشار	التظاهرات	في	املدن	والحارات	في	15	آذار/	مارس	2011،	خ

ظاهرة	قديمة	متجددة	تقف	في	مواجهتهم،	وهي	ظاهرة	الشبيحة	التي	كان	ممدوح	عدوان	من	أوائل	من	
أحاط	بها	فيلولوجًيا	وتجريبًيا	في	كتابه	حيونة اإلنسان،	إذ	يعّرف	الشبيحة	بأنهم	»قادرون	على	تمرير	
أي	�سيء	من	دون	أن	تستطيع	أي	جهة	مساءلتهم،	وهم	األتباع	املتسلطون	باسم	نفوذ	سيدهم	)الخال	
أو	املعلم(،	)الشبيح(	مدعوم	ومحمي	وواثق	من	أن	هذا	الدعم	يجعله	في	عصمة،	فال	يطاله	قانون	وال	
يجرؤ	على	مواجهته	أو	التفكير	في	محاسبته	أحد،	ألنه	دولة	أو	سلطة	متنقلة	بقوانينها	الخاصة	التي	

يفرضها	مزاج	اللحظة«)3(.	

لقد	خرجت	كلمة	)شبيحة(	من	النطاق	املحلي	إلى	األدبيات	العاملية،	واملفردة	ذاتها	لم	تكن	واسعة	
ويشّبح	 شّبح	 قولنا	 مثل	 من	 العنفية	 دالالته	 له	 تعبيًرا	 لتصبح	 ذاته،	 السوري	 السياق	 في	 االنتشار	
وتشبيح،	وقد	زخرت	األدبيات	التي	تتناول	دراسات	العنف	وتحليالت	العلوم	االجتماعية	بهذه	املفردة	

)1(		أكاديمي	وباحث	سوري	في	جامعة	أوترخت	بهولندا.

)2(   https://www.wsj.com/articles/SB10001424052748703833204576114712441122894

)3( 	ممدوح	عدوان،	حيونة	اإلنسان،	ط2،	)دمشق:	دار	ممدوح	عدوان	للطباعة	والنشر،	2007)،	ص-134135.	
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تحديًدا)4(،	ولكننا	نرى	أن	ظاهرة	الشبيحة	تأتي	في	باب	دراسة	التنظيمات	شبه	العسكرية.	

تركز	هذه	الورقة	على	ظاهرة	الشبيحة	في	السياق	السوري	واألسباب	التي	دفعت	نظام	األسد	األب	
نظام	 دفع	 الذي	 ما	 اآلتية:	 البحثية	 األسئلة	 عن	 باإلجابة	 كهذه،	 تشكيالت	 على	 االعتماد	 إلى	 واالبن	
األسد	إلى	االستعانة	بالشبيحة،	على	الرغم	من	ادعائه	أن	جيشه	عقائدي	وأن	قواه	األمنية	من	األقوى	
في	املنطقة؟	وكيف	نشأت	ظاهرة	الشبيحة	وتطورت؟	ومتى؟	وما	مآالتها؟	بذلك	تحاول	الورقة	رصد	

تأثيرات	هذه	الظاهرة	في	املجتمع	السوري	واملؤسسة	العسكرية،	وكيفية	معالجتها.	

	تعّرف	التنظيمات	شبه	العسكرية	بأنها	مجموعات	مسلحة	سرية	غير	نظامية	تنفذ	أعمال	عنف	
التي	 أفراد	املجموعة	 أيًضا	 أو	مجموعات	مدنية	محددة	مسبًقا،	وقد	تطال	 أفراد	 قانونية	ضد	 غير	
تنتمي	إليها	هذه	التنظيمات)5(.	من	الناحية	الهيكلية،	تميل	املؤسسات	العسكرية	الرسمية	في	جوهرها	
إلى	االعتماد	على	الهرمية	وتسلسل	الرتب	العسكرية	واالنضباط،	بينما	تقوم	ترتيبات	التنظيمات	شبه	
العسكرية	على	العالقات	الشخصية	والشبكات	الخفية	التي	تعمل	في	الظل،	بصورة	غير	رسمية،	وهي	
ما	يطلق	عليه	لييندرز	وجيستوزي	وصف	)الترتيبات	املتباينة()6(.	في	سياقات	كهذه،	تكون	العالقات	
االجتماعية	والكاريزما	هي	معيار	الترفيعات	واملكافآت،	بقدر	ما	تسدى	الخدمات	للنظام	الحاكم،	مثلما	
املليشيا	 هذه	 أدت	 إذ	 صربيا)7(،	 في	 رازناتوفيتش	 زيليكو	 أركان(	 )نمور	 ميلشيا	 قائد	 مع	 الحال	 كانت	
السياق	 في	 أما	 البالد)8(.	 في	 املسلمين	 ضد	 جسيمة	 انتهاكات	 وارتكبت	 البوسني	 النزاع	 في	 كبيًرا	 دوًرا	
الكولومبي،	فتميل	هذه	التشكيالت	إلى	محاكاة	املافيا	في	طريقة	عملها	وتركيبتها،	إذ	يقودها	»أعضاء	
النخب	االقتصادية	القانونية	أو	غير	القانونية	التي	تقدم	حوافز	اقتصادية	ألعضائها،	وتعمل	بوصفها	

والنشر،	 للدراسات	 العربية	 املؤسسة	 (بيروت:	 سورّية،	 في	 العاّمة	 والحرب	 األهلية	 الحرب	 الثورة،	 املستحيلة:	 الثورة	 صالح،	 الحاج	 ياسين	 	 	)4(
2017)،	ص63.	عزمي	بشارة،	سورية:	درب	اآلالم	نحو	الحرية	)بيروت:	املركز	العربي	لألبحاث	ودراسة	السياسات،	2017(،	ص17.	

Ali	Aljasem,	“In	the	Shadow	of	the	State:	The	Rise	of	Kata’ib	al-Baath	at	Aleppo	University	after	2011“,	Journal	of	Perpetrator	
Research,	forthcoming	)2021(,	p.2.	Uğur	Ümit	Üngör,	Paramilitarism:	Mass	Violence	in	the	Shadow	of	the	State	)Oxford	Uni-
versity	Press,	2020(,	p.1.	Salwa	Ismail,	The	Rule	of	Violence:	Subjectivity,	Memory	and	Government	in	Syria	)Cambridge	Univer-
sity	Press,	2018(,	p.84.Sam	Dagher,	Assad	or	We	Burn	the	Country	)New	York:	Little	and	Brown,	2019(,	p.9.	Reinoud	Leenders	
and	Antonio	Giustozzi,	“Outsourcing	State	Violence:	The	National	Defence	Force,	stateness	and	regime	resilience	in	the	Syrian	
war“,	Mediterranean	Politics,	24	N.	2,	)2019(,	p.161.	

)5(	 	Uğur	Ümit	Üngör,	 “Shabbiha:	Paramilitary	Groups,	Mass	Violence	and	Social	Polarization	 in	Homs“,	Violence:	An	 Inter-
national	Journal,	1)1(,	)2020(,	p.60.

)6( 	Reinoud	Leenders	and	Antonio	Giustozzi,	p.163.	

)7(		Alexander	Alvarez,	“Militias	and	Genocide“,War	Crimes,	Genocide	and	Crimes	Against	Humanity:An	International	Journal,	
2,	)2006(,	p.8.

)8(	 	Klaus	 Schlichte,	 “Na	 krilima	patriotisma-On	 the	wings	of	 patriotism:	Delegated	 and	 spin-off	 violence	 in	 Serbia“,	Armed	
Forces	&	Society,	36	N.	2,	)2010(,	p.318-321.
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شبكة	واسعة	لتزويد	خدمات	أمنية	تطورت	إلى	هيكلية	مشابهة	لجماعات	املافيا«)9(.	

يجعلها	 ما	 العمليات،	 وتنفيذ	 التحشيد	 في	 املحلّية	 العسكرية؛	 الجماعات	شبه	 مميزات	 أهم	 من	
أخطر	تهديد	للسلم	األهلي	والترابط	االجتماعي،	ففي	سياقات	عدة	يقدم	املجندون	محلًيا	خدمات	ال	
تقدر	بثمن	للدولة،	عندما	يتعلق	األمر	بالقبائل	واإلثنيات	والرجال	الصناديد	الذين	يمكن	أن	يكونوا	
جنود	احتياط	و)قطاع	طرق	ثابتين()10(	من	أجل	التصدي	ألعمال	التمرد	وضبط	املجتمعات	املحيطة،	
العسكرية؛	 شبه	 التنظيمات	 عمل	 آليات	 مميزات	 أهم	 من	 كذلك	 منها.	 وبتفويض	 الدولة	 عن	 	

ً
نيابة

في	مجازر	 انخراطها	 إنكار	 الذي	يساعد	األنظمة	على	 التراتبي،	األمر	 الرسمي	 التواصل	الشفهي	وغير	
أو	جرائم	ضد	اإلنسانية،	وفي	حين	إن	االتصاالت	والتوجيهات	العسكرية	الرسمية	تحدث	من	خالل	
�سيء	 فإن	كل	 املعنية،	 واملؤسسات	 للقيادة	 الهرمي	 التسلسل	 تحدد	 التي	 سة	 املروَّ والوثائق	 املراسيم	
العسكرية،	وقد	 بالتنظيمات	شبه	 باالتصاالت	 األمر	 يتعلق	 التعليمات	يحدث	شفهًيا	عندما	 يخص	
تتعدى	ترتيبات	التنظيمات	شبه	العسكرية	وعالقاتها	املحلية	وسياقها	الوطني	إلى	االرتباط	بشبكات	
وحكومات	من	خارج	حدود	الوطن،	من	مثل	الحشد	الشعبي	في	العراق	وحزب	هللا	في	لبنان	وأنصار	هللا	

في	اليمن.	

تنظيمات	كهذه،	 إلى	 اللجوء	 إلى	 منها-	 الدكتاتورية	 -وبخاصة	 التي	تدفع	األنظمة	 أما	عن	األسباب	
املسؤولية	 تتبع	خيوط	 يمكن	 ال	 غامضة	 منظمات	 تفويض	 إلى	 تهدف	 أنها	 الواضح	 ومن	 كثيرة،	 فهي	
فيها	بممارسة	العنف	من	مؤسسة	رسمية	لها	الحق	الشرعي	في	استخدامه،	بحسب	تصنيف	ماكس	
إنكار	 أو	حتى	 بها()11(	 والتالعب	 االختصاصات	 احتكار	 )إعادة	 للسلطات	 يمكن	 الطريقة،	 بهذه	 فيبر.	
الرئيس	 فعله	 ما	 هذا	 املقبول()12(.	 اإلنكار	 )آليات	 باستخدام	 املحاسبة	 من	 واإلفالت	 املسؤولية	
الصربي	سلوبودان	ميلوزوفيتش،	عند	سؤاله	عن	عالقته	بقائد	ميليشيا	)نمور	أركان(	في	أثناء	انعقاد	
املحكمة	الجنائية	الخاصة	بيوغوسالفيا	السابقة،	وكان	رده	إنكار	أي	معرفة	به،	بل	على	العكس	أكد	
معظم	 في	 الدولة)13(.	 نطاق	 خارج	 من	 مسلحة	 ملجموعات	 بنشاط	 أبًدا	 لتسمح	 تكن	 لم	 حكومته	 أن	
يتعلق	 عندما	 أمنًيا	 ا	

ً
شرخ تواجه	 فإنها	 داخلية،	 الضطرابات	 األنظمة	 فيها	 تتعرض	 التي	 السياقات	

)9(	 	Francisco	Gutiérrez	Sanín,	“Telling	the	Difference:	Guerrillas	and	Paramilitaries	in	the	Colombian	War“,	Politics	&	Society	
,36	N.1,	)2008(,	p.28.

)10(		Mancur	Olson,	“Dictatorship,	Democracy,	and	Development“,	American	Political	Science	Review,	87	N.	3,	)1993(,	p.568.

)11( 	Klaus	Schlichte,	p.311.

)12(	 	 Alexander	 Alvarez,	 p.18.	 B.	 B.	 Campbell	 and	 Arthur	 D.	 Brenner,	 “Death	 Squads	 in	 Global	 Perspective:	 Murder	 with	
Deniability“,	American	Historical	Review	,105	N.	5,	)2000(,	p.12.

)13( 	Alexander	Alvarez,	p.18.
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	عن	أنه	لن	يكون	بمقدور	
ً

األمر	بنشاط	املعارضين	أو	املتمردين،	ملعرفة	تحركاتهم	ومخططاتهم،	فضال
املؤسسة	العسكرية	التقليدية	العمل	في	الجيوب	والنقاط	الساخنة	كلها،	إلى	جانب	املهمة	الرئيسة	
املنوطة	بالجيش،	وهي	تأمين	الحدود.	لهذه	األسباب،	فإن	اللجوء	إلى	التنظيمات	شبه	العسكرية	عند	
قيام	الثورات	الداخلية	يعطي	األنظمة	بدائل	من	تعطيل	قيام	املخابرات	وأجهزتها	بمهمات	وأولويات	
	من	االضطرابات	املخابراتية	املشروطة	بالتطهير	العسكري	

ً
أخرى،	حيث	توفر	هذه	التنظيمات	»بديال

وتهديدات	الحرب	األهلية«)14(.	أما	بخصوص	الوالء،	فتميل	هذه	التشكيالت	إلى	مواالة	النظام	ورعاته	
ال	الدولة	ومؤسساتها،	)مع	عدد	من	املزايا	وقليل	من	املخاطر(	على	النظام)15(.	مع	ذلك،	فقد	تنحرف	
هذه	املجموعات	عن	خطوط	أنظمتها	ورعاتها	إلى	حد	قد	يشكل	تهديًدا	للدولة	نفسها،	كما	في	املثال	

الصربي)16(	والسياقات	العربية	املتنوعة،	من	مثل	العراق	ولبنان.

املنهجية

وقد	 وتحليلها،	 النوعية	 البيانات	 على	 للحصول	 الطرائق	 متعددة	 بحثية	 منهجية	 الورقة	 تتبنى	
اعتمد	الباحث	على	سلسلة	أبحاث	ذات	صلة	سابقة	له	وعلى	بحثه	الحالي	للدكتوراه	الذي	يركز	على	
2011،	وأما	عن	مصادر	البيانات،	فقد	اعتمد	على	املقابالت	املعمقة	املنظمة	 ظاهرة	الشبيحة	بعد	
املنظمة	مع	أشخاص	عايشوا	ظهور	 املعمقة	 املقابالت	 لقد	كانت	 املنظمة،	بحسب	كل	سياق.	 وغير	
مجموعات	الشبيحة	وشهدوا	انتهاكاتها،	وكانت	غير	املنظمة	مع	أفراد	منتمين	إلى	هذه	املجموعات	أو	
التواصل	 الباحث	تطبيقات	وسائل	 في	سورية،	وقد	استخدم	 يزالون	مقيمين	 العمل	معها	وما	 تركوا	
هذه	 في	 املشاركين	 سالمة	 ضمان	 أجل	 من	 كليهما،	 للطرفين	 التشفير	 بخاصية	 املزودة	 االجتماعي	

املقابالت.	

الشبيحة	 ظاهرة	 تناولت	 التي	 الثانوية	 املصادر	 على	 يعتمد	 فهو	 للبيانات،	 الثاني	 املصدر	 أما	
املصدر	 	.1970 في	 السلطة	 على	 األسد	 حافظ	 استيالء	 منذ	 في	سورية	 العسكرية	 والتنظيمات	شبه	
يوتيوب	 مثل	 -من	 الوسائل	 هذه	 تعج	 إذ	 محتواها،	 وتحليل	 االجتماعي	 التواصل	 وسائل	 هو	 الثالث	
وفيسبوك-	باملقاطع	املصورة	واملقابالت	مع	أفراد	منتمين	إلى	تشكيالت	الشبيحة،	مع	وجود	تفاصيل	

دقيقة	ألنواع	النشاط	الذي	يقومون	به	يومًيا.	

)14(	 	Kristine	Eck,	 “Repression	by	proxy:	how	military	purges	and	 insurgency	 impact	 the	delegation	of	 coercion“,	 Journal	of	
Conflict	Resolution,	59	N.	5,	)2015(,	p.925.

)15( 	Alexander	Alvarez,	p.28.

)16( 	Klaus	Schlichte,	p.310.
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أخيًرا،	اعتمد	الباحث	على	مشاهداته	الشخصية	ومعاصرته	ظهور	تشكيالت	الشبيحة،	في	أثناء	
وجوده	في	حلب	حتى	نهاية	2015.

: التنظيمات شبه العسكرية في سورية: الشبيحة
ً

أوال

لنظامي	األسد	األب	واالبن	باع	طويل	في	االعتماد	على	التنظيمات	شبه	العسكرية	التي	سأشير	إليها	
من	اآلن	فصاعًدا	باسم	)الشبيحة(،	ولكن	علينا	مراعاة	اختالف	السياقات	التي	وظفت	فيها	لتحقيق	
مكاسب	مختلفة،	إذ	تختلف	أدوار	مجموعات	الشبيحة	في	أوقات	االستقرار	عنها	في	أوقات	االضطرابات.	
في	منتصف	السبعينيات	من	القرن	املا�سي	بعد	التدخل	العسكري	السوري	في	لبنان،	نشطت	عمليات	
ا	اقتصادًيا	محكًما)17(.	في	ذلك	

ً
التهريب	من	لبنان	لكونه	بلًدا	منفتًحا،	بينما	كانت	سورية	تعاني	انغالق

الوقت،	كانت	روابط	الدم	هي	املميز	األوضح	للتعرف	إلى	هذه	املجموعات،	إضافة	إلى	اتسام	أفعال	
عناصرها	بـ)السلبطة(	والحشرية	والتنمر	على	باقي	فئات	املجتمع	بمقولة	)الدولة	إلنا(،	وكانت	املنفعة	
املتبادلة	أسلوب	العمل	بين	السلطة	األمنية	املتمثلة	في	فروعها	التي	توفر	ملجموعات	الشبيحة	الغطاء	
لإلفالت	من	املساءلة	وتدعمها	وتمنحها	جزًءا	من	األرباح،	وقد	أطلق	على	هؤالء	الداعمين	لقب	)املعلم	
أو	الخال(	بحسب	طبيعة	العالقة.	عالوة	على	ذلك	ومن	خالل	تلك	الشبكات،	أصبحت	تركيبة	املجتمع	
السوري	أفقية	واألطراف	ترتبط	بطبقات	السلطة	في	املركز	بخيوط	مميعة	ال	يمكن	فكها،	األمر	الذي	
أطلق	عليها	ميشيل	سورا	صفة	)نظام	الجذمور(،	في	مقابل	التركيبة	الهرمية	العمودية	التي	تقوم	على	

املؤهالت	واملناصب)18(.	

ملفردة	الشبيحة	أصول	في	اللسان	العربي،	فشبح	ال�سيء	مّده	وشّبح	ال�سيء	زاده	عرًضا،	ومن	هنا	
استخدمها	الناس	ليشيروا	إلى	أولئك	املنخرطين	في	تلك	املجموعات	ولتنطبق	)على	تمديد	الصالحيات	
الشبيحة	 تركيبة	 أن	 بالذكر	 الجدير	 ومن	 لهم،	 ظل	 والدولة	 الدولة	 ظل	 فالشبيحة	 وتعريضها()19(،	
الساحلية،	 املدن	 من	 العضالت	 مفتولو	 علويون	 شبان	 يتزعمها	 طائفية	 بالعموم	 كانت	 بداياتها	 في	
ديب	 آل	 مثل	 من	 وأنسبائهم	 وأصهارهم	 وأقربائهم	 األسد	 آلل	 أكثرها	 في	 حصرية	 فهي	 قيادتهم	 وأما	

)17(		ياسين	الحاج	صالح،	ص64.

،	ص28.	 والنشر،)2019	 لألبحاث	 العربية	 الشبكة	 )بيروت:	 بيالو،	ط2	 ومارك	 سارة	 أمل	 ت.	 املتوحشة،	 الدولة	 سورية:	 سورا،	 ميشيل	 	  )18(
	مع	الجذر	الرئيس	في	عالقتها،	بل	بالعكس	

ً
ا	تراتبًيا	متواصال

ً
الجذمور:	مصطلح	فلسفي	من	وضع	دلوز	وغاتاري	)1980(،	حيث	ال	تتبع	العناصر	خط

إذ	تتمتع	العناصر	بصفات	تأثيرية	في	غيرها	في	وقت	تكون	فيه	أيًضا	مؤثرة،	فالجذمور	ليس	فيه	مركز	و»الوسط	ليس	نقطة	بين	طرفيه،	ولكنه	اتجاه	
عمودي	وحركة	اختراقية	تأخذ	الطرفين	في	غمارها.	إن	الجذمور	ال	يبدأ	وال	ينتهي،	فهو	موجود	دائًما	في	الوسط	بين	األشياء.	إنه	كائن	بيني،	فالشجرة	

.Gilles	Deleuze	et	Félix	Guattari,	Mille	plateau	capitalism	et	schizophrénie	)Paris:	Ed		.»تحالف	والجذمور	تفرع
	)5(	Minuit,	1980(,	p.36.

)19(		ممدوح	عدوان،	حيونة،	ص	134.
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مارس	 آذار/	 في	 ذروتها	 وبلغت	 	1976 في	 إرهاصاتها	 بدأت	 التي	 االضطرابات	 في	وقت	 وآل	مخلوف)20(.	
1980	مع	نشاط	غير	مسبوق	للنقابات	املهنية	وإخماد	جذوتها	في	شباط/	فبراير	)21(1982،	تغير	دور	
	فارقة	تميزهم،	وأصبحوا	ذراع	

ً
الشبيحة	عملياتًيا	وتنظيمًيا،	مع	مالحظة	بقاء	التركيبة	الطائفية	عالمة

بطش	ضرب	بها	النظام	التمرد	في	شمال	البالد	)حلب	وحماة	وجسر	الشغور(.	

في	وقت	نشط	فيه	رفعت	األسد	لجمع	العلويين	تحت	عباءة	)سرايا	الدفاع(	هزيلة	البنية،	ولكن	
مطلقة	الصالحيات	وامليزانية،	عمل	جميل	األسد	الشقيق	اآلخر	لحافظ	على	تجميع	العلويين	في	كيان	
التشيع	 تشجيع	 إلى	 إضافة	 املرت�سى(،	 )جمعية	 اسم	 عليها	 أطلق	 التي	 الخيرية	 واحد	ضمن	جمعيته	
والتمويل	 أخيه	 من	 السيا�سي	 والغطاء	 السكان	 فقر	 	

ً
مستغال وتمويله،	 والنائية	 الريفية	 املناطق	 في	

)22(1979.	كانت	الغاية	من	جمعية	املرت�سى	-بحسب	 السخي	من	النظام	اإليراني	بعد	نجاح	ثورته	في	
البعد	اآلخر	فهو	 وأما	 العلوية	)شخصية	سياسية()23(،	 الطائفة	 نفسه-	إعطاء	 وصف	جميل	األسد	
من	خارج	 الطائفية	 العصبية	 على	 باالعتماد	 كلها،	 األوقات	 في	 إليها	 اللجوء	 يمكن	 نواة	صلبة	 تكوين	
نطاق	أجهزة	الدولة	الرسمية،	مكوًنا	بذلك	كياًنا	موازًيا	-وفي	الوقت	ذاته	رافًدا-	للنظام.	بذلك،	بات	
العلويون	الفقراء	في	أحياء	دمشق	واملهمشون	في	املدن	الداخلية	-بما	في	ذلك	مناطق	الجزيرة	السورية-	
	كثيفة	استطاع	النظام	من	خاللها	رفد	آلته	األمنية	القمعية	بعناصر	أطلق	عليهم	هنابوش	لقب	

ً
قاعدة

)الطبقة	املسحوقة()24(،	ليكونوا	وقوًدا	للسلطة،	إذ	عزز	النظام	من	سلطاته	واستفرد	بأدوات	العنف،	
املدينة)25(.	 إلى	 الريف	 من	 االنتقال	 سوى	 تذكر	 مكاسب	 الطائفة	 من	 الفئات	 هذه	 تحقق	 لم	 بينما	
ة(	والبداوة	)األرياف(،	يحمي	الثاني	األول	باتفاق	 باالستعارة	من	ابن	خلدون	وتحليله	للحضارة	)املدينيَّ
نفعي	ما،	وما	نجده	في	حال	نظام	األسد	هو	عملية	إعادة	ترتيب	للصفوف،	بحيث	استجلبت	القوى	
البشرية	الريفية	لتحصين	النظام	في	عرشه	باملدينة	)سرايا	الدفاع	بقيادة	رفعت	األسد(،	إضافة	إلى	
تحصين	املداخل	من	طرف	)سرايا	الصراع(	بزعامة	عدنان	األسد،	وقد	كانت	مهمتها	تحصين	مداخل	

)20( 	ياسين	الحاج	صالح،	ص65.

)21(		ميشيل	سورا،	ص	27	إلى	43.	

)22(	 	Michail	Kerr	and	Craig	Larkin	)eds(,	The	Alawis	of	Syria:	War,	Faith	and	Politics	 in	the	Levant	)Oxford	University	Press,	
2015(,	p.91.

)23( 	ميشيل	سورا،	ص33.

)24(  Michail	Kerr	and	Craig	Larkin	)eds(,	p.117.

أو	 أمنية	 وظائف	 الحاالت	 معظم	 في	 لتشغل	 	،
ً
أوال الريف:	 من	 واستقدامها	 املدينة	 في	 الطائفية	 حاضنته	 بتوطين	 مكسبين	 النظام	 حقق	 	)25(

ميليشياوية،	إضافة	إلى	رفد	القطاع	العام	من	أجهزة	الدولة	بها	ولتكون	عيًنا	لألجهزة	األمنية.	ثانًيا،	وهو	املكسب	الحق	عبر	استمرار	قنوات	االتصال	
بالدائرة	العائلية	واالجتماعية	في	الريف،	ما	زّود	رؤوس	النظام	بميزة	وصول	سريعة	إلى	قوى	بشرية	جاهزة	للتحشيد	في	حال	واجه	النظام	أي	خطر	
وجودي.	يبرز	هنا	دور	الوسطاء	الذين	يعملون	حلقات	وصل	بين	املركز	في	دمشق	واملحيط	في	األطراف	املترامية.	في	بحثي	الحالي	الذي	أعّده	لنيل	درجة	

الدكتوراه،	أتناول	دور	الوسطاء	في	سياقات	التحشيد	من	أجل	العنف.	



211

العدد الخامس عشر- نيسان/ أبريل 2021ملف العدد

دمشق)26(.

إن	نظرنا	إلى	هذه	الكيانات	من	زاوية	تحليل	الهيكلية	البنيوية،	فلن	نجد	تراتبية	مؤسساتية	يمكن	
عسكرية	 مؤسسة	 أو	 الدفاع	 وزارة	 تتبع	 ال	 لكونها	 املساءلة،	 أو	 املسؤوليات	 خيوط	 تتبع	 خاللها	 من	
رسمية	أخرى،	ما	يجعل	هذه	الكيانات	حاالت	مثالية	للتنظيمات	شبه	العسكرية.	لكن	السؤال	امللح	
هنا	هو:	كيف	استطاع	نظام	األسد	تحشيد	هذه	القوى	البشرية	كلها،	الستخدامها	في	وقت	الحاجة	
السياقات	 إلى	 يأتي	سأعود	 ما	 في	 الطلب؟	 لها	عند	 العنان	 باالستالب	وإعادة	إطالق	 والسيطرة	عليها	
املؤسساتية	التي	لجأ	إليها	حافظ	األسد	ليحكم	سيطرته	على	املجتمع	والدولة	وفي	النهاية	على	آليات	

العنف.

ثانًيا: دور املنظمات الشعبية وتأطير املجتمع

في	زيارته	التاريخية	إلى	كوريا	الشمالية	في	1974،	حضر	حافظ	األسد	عرًضا	لطالئع	حزب	العمال	
بنقل	 أمر	 سورية	 إلى	 عاد	 وعندما	 هناك،	 الشعبية	 املنظمات	 تأطير	 وبطريقة	 به	 فأعجب	 الحاكم،	
النموذج	الكوري	الشمالي	إلى	البالد	وتطبيقه	في	هياكل	حزب	البعث)27(	الذي	كلفه	أيًضا	بمهمة	هيكلة	
املنظمات	الشعبية.	كان	الهدف	من	املنظمات	الشعبية	تكوين	نواة	من	األتباع	امللتزمين	الذين	سيكونون	
ر،	ومن	أبرز	 ِ

ّ
ط
ُ
رّواد	مشروع	البعث	وحّراسه)28(،	وكانت	املنظمات	املرتبطة	بالنظام	التعليمي	أول	ما	أ

هذه	املنظمات	منظمة	طالئع	البعث	للتالميذ	الذين	تراوح	أعمارهم	بين	6	و12	عاًما	وقد	أسست	سنة	
1974،	لتحل	محل	كشافة	سورية	التي	بدأت	سنة	1912،	إلى	جانب	اتحاد	شبيبة	الثورة	الذي	صدر	
مرسوم	تأسيسه	في	1970،	وكان	من	نشاط	هذه	املنظمات	-وما	زال-	فصول	التلقين	العقائدي	وتنظيم	
العسكرية	 االنضباط	 ودورات	 البعث	 حزب	 أفكار	 التالميذ	 يتلقى	 حيث	 سنوية،	 تدريب	 معسكرات	

واستخدام	السالح	والتعامل	معه.

في	سن	الثامنة	عشر،	يلتحق	الطالب	السوريون	بالجامعة	أو	يسلكون	مساًرا	مختلًفا،	وإن	حصلوا	
لحزب	 رديفة	 منظمة	 أيًضا	 وهو	 لطلبة	سورية،	 الوطني	 االتحاد	 في	 بون	 سَّ

َ
ين الجامعة	 في	 مقعد	 على	

البعث،	ليحصلوا	على	الخدمات	الجامعية	من	مثل	سكن	الطالب.	أما	الذين	ال	يتمكنون	من	االلتحاق	
بالجامعة،	فتكون	وجهاتهم	النقابات	األخرى	مثل	اتحاد	الفالحين	أو	نقابات	العمال،	وتجدر	اإلشارة	
هنا	إلى	أن	تركيبة	اتحاد	الطالب	وغيره	من	املنظمات	ُزُبنية	مرتبطة	بحزب	البعث	الذي	يقود	املجتمع	

)26(  Michail	Kerr	and	Craig	Larkin	)eds(,	p.114.

)27(  https://alkhaleejonline.net/سياسة/كوريا-الشمالية-الدولة-القدوة-لـ-سوريا-األسد  

)28(  Salwa	Ismail,	p.71.

https://alkhaleejonline.net/سياسة/كوريا-الشمالية-الدولة-القدوة-لـ-سوريا-الأسد
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األمنية	 األجهزة	 في	 وتدقيق	 فحص	 بعد	 تحصل	 جميعها	 القيادية	 التعيينات	 إن	 دستورًيا.	 والدولة	
	
ً

القسرية	املوروثة	من	املرجح	أن	تكون	أقل	تقبال بيلين)29(،	فإن	األجهزة	 إيڤا	 املختلفة،	وكما	تجادل	
	باألجهزة	املؤسساتية،	إذ	تبنى	بطريقة	تحمي	النظام	من	التعرض	للتحدي	

ً
لفكرة	تغيير	النظام،	مقارنة

واإلطاحة	داخلًيا.	يعتمد	بناء	األجهزة	القمعية	لألنظمة	االستبدادية	على	ثالث	إستراتيجيات	يمكن	أن	
تحميها	من	االنقالب،	وهي	بحسب	ماكارا	إنشاء	مؤسسات	أمنية	موازية	وتوزيع	الحوافز	املادية	انتقائًيا	

واستغالل	الروابط	املجتمعية)30(.

ا: تفويض بالعنف
ً
ثالث

16	تشرين	الثاني/	 1970	املعروف	باسم	)الحركة	التصحيحية(	في	 بعد	نجاحه	في	تنظيم	انقالب	
في	 املواطنين	 وحصر	 الشعبية،	 املنظمات	 وأفراد	 البعث	 حزب	 تسليح	 األسد	 حافظ	 بدأ	 نوفمبر،	
)املنظمات	الشعبية(	التي	كانت	في	الواقع	امتداًدا	لألجهزة	األمنية)31(.	ودمج	هؤالء	املسلحين	الحًقا	في	
سس	من	عدد	

ُ
الجيش	الشعبي	ليكونوا	قوات	مكافحة	االضطرابات	الداخلية	تحت	الطلب،	وكان	قد	أ

املطلق	 والءه	 التنظيم	 لهذا	 الكبرى	 امليزة	 وكانت	 البعثيين،	 واألعضاء	 الحكوميين	 املوظفين	 من	 كبير	
للنظام	والحزب	القائد	ال	الدولة)32(،	وعالوة	على	ذلك	اعتمد	حافظ	األسد	على	تلك	التشكيالت	بشدة	
	عامل	الوالء	هذا.	إن	اإلجابة	املختصرة	عن	السؤال	

ً
لقمع	اإلخوان	املسلمين	في	الثمانينيات،	مستغال

والتعويض	 البشرية	 الفجوة	 سد	 هي	 عسكرية	 شبه	 مجموعات	 السوري	 النظام	 إنشاء	 سبب	 حول	
عن	العصيان	املحتمل	للجيش	املجند،	وتاريخًيا	منذ	أن	استولى	على	السلطة	كان	هذا	النظام	يعتمد	
كثيًرا	على	هيئات	مدنية	ونقابات	مهنية	لتعبئة	الجماهير	من	أجل	دعم	قيادته،	وفي	املادة	الثامنة	من	
للمجتمع	والدولة«	تمكن	من	 القائد	 البعث	هو	 التي	تنص	على	أن	»حزب	 	1973 السوري	 الدستور	

تحويل	أعضاء	الحزب	ومؤسساته	إلى	قوة	داعمة	للجيش	وأجهزة	املخابرات.

مع	انتفاضة	2011	وانتشار	االحتجاجات	من	درعا	إلى	مدن	سورية	أخرى،	لم	تستطع	أجهزة	نظام	
األسد	مواجهة	األصوات	املتصاعدة	املنتشرة	في	الجغرافية	السورية	والشتات	وقمعها،	فقد	كانت	هذه	
االنتفاضة	مختلفة	عما	جرى	في	ثمانينيات	القرن	املا�سي،	من	حيث	إنها	كانت	شعبية	واستفادت	من	
)29(	 	 Eva	 Bellin,	 “Reconsidering	 the	 robustness	 of	 authoritarianism	 in	 the	 Middle	 East:	 Lessons	 from	 the	 Arab	 Spring“,	
Comparative	Politics,	44	N.	2,	)2012(,	p.129.

)30(		Michael	Makara,	“Coup-Proofing,	Military	Defection	and	the	Arab	Spring“,	Democracy	and	Security,	9	N.	4,	)2013(,	p.336.

)31( 	Salwa	Ismail,	p.105.

)32( 	Sabine	Carey,	Neil	Mitchell	and	Will	Lowe,	“States,	the	Security	Sector	and	the	Monopoly	of	Violence:	A	New	Database	on	
pro-Government	Militia“,	Journal	of	Peace	Research,	50	N.	2,	)2013(,	p.252.
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النظام	 لقوات	جيش	 التقديري	 العدد	 كان	 ذلك،	 إلى	جانب	 العربي.	 العالم	 أنحاء	 في	 الثورات	 موجة	
السوري	في	2011	حوالى	220.000جندي)33(،	ما	يعني	أنه	ال	يمكن	نشرها	في	بؤر	االنتفاضة	جميعها،	
وألنه	جيش	قائم	على	التجنيد	اإلجباري	فإن	أكثر	مجنديه	من	السنة.	األمر	الذي	خلق	معضلة،	حيث	
تعين	على	املجندين	-كما	كانت	الحال	عند	مواجهة	التظاهرات	في	املدينة	الجامعية	في	حلب-	إطالق	
	عن	

ً
النار	ومواجهة	متظاهرين	ينحدرون	من	مسقط	رؤوس	مجندي	الجيش	والشرطة	نفسه،	فضال

أن	 بالذكر	هنا	هو	 الجدير	 كلها.	 االنتفاضة	 في	مدن	 كاملة	 أفواج	وقوات	 الصعب	نشر	 كان	من	 أنه	
املؤسسة	 عمليات	 في	 ومؤثرة	 متكررة	 باتت	 العسكرية	 وآلته	 النظام	 صفوف	 عن	 االنشقاق	 ظاهرة	
العسكرية	واألمنية	يومًيا.	لذلك،	كان	النظام	في	حاجة	إلى	إعادة	تركيب	قطاعه	األمني			والقوات	املسلحة	
املختلفة)34(،	 املقاومة	 واألمن	ملواجهة	صور	 املخابرات	 العسكرية	وأجهزة	 اإلجرامية	شبه	 والشبكات	
ولسد	هذه	الفجوة	لجأ	النظام	السوري	إلى	ما	يسميه	أهرام	)الضرورة	الوظيفية()35(	لعسكرة	املوالين	
للنظام	وحاضنته	الشعبية.	بعدها	بدأت	قيادة	النظام	التفكير	في	االستفادة	من	املحسوبية	والتجارب	
والشبكات	املوجودة	مسبًقا،	وبحلول	2011	كان	تعداد	القوات	شبه	العسكرية	املنضوية	تحت	عباءة	
الجيش	الشعبي	يقدر	بنحو	100.000	عنصر)36(.	عالوة	على	ذلك،	كانت	تلك	القوات	هشة	عملًيا	بعد	
30	سنة	من	الدور	النشط	في	إخماد	انتفاضة	ثمانينيات	القرن	املا�سي،	وقد	كان	من	الصعب	إعادة	
نشرها	في	2011،	فمعظم	أعضائها	قد	هرموا	وارتبطوا	بصورة	واسعة	بالبورجوازية	الجديدة	لعصبة	

بشار	األسد.

في	ما	يتعلق	باستخدام	القوة	وعند	مقارنة	جيش	النظام	السوري	بالقوى	القمعية	األخرى	املوجودة	
بين	املؤسسات	 ا	من	

ً
أنه	األضعف	واألقل	تماسك تأكد	 تحت	تصرفه،	من	مثل	األجهزة	األمنية،	فقد	

األمنية	األخرى،	وقد	ظهر	ذلك	من	خالل	عدد	املنشقين	عن	الجيش	والفارين	منه،	مقارنة	بأقرانهم	
في	األجهزة	األمنية.	من	أجل	التعويض	عن	النزيف	البشري،	بدأ	النظام	السوري	اتباع	إستراتيجيات	
السياسات()37(،	 وتغيير	 الداخلية	 املؤسساتية	 التعديالت	 من	 )مجموعة	 على	 باالعتماد	 جديدة	

)33( 	Joseph	Holliday,	“The	Assad	Regime“,	Institute	for	the	study	of	War,	)2013(.	p.27.	
وهذا	العدد	تقديري	للمتطوعين	الذي	يستثني	املجندين	اإلجباريين	الذين	يفوق	عددهم	هذا	الرقم	مما	يجعل	تعداد	عناصر	جيش	النظام	يربوا	

على	نصف	مليون	عنصر.

)34(  Steven	Heydemann,	“Tracking	the	Arab	Spring:	Syria	and	the	Future	of	Authoritarianism“,	Journal	of	Democracy,	24	N.	4,	
)2013(,	p.62.

)35(	 	Ariel.	 I.	Ahram,	“Pro-government	militias	and	the	repertoires	of	illicit	state	violence“,	Studies	in	Conflict	&	Terrorism,	39	
N.	3,	)2016(,	p.209.

)36( 	Joseph	Holliday,	p.16.

)37( 	Steven	Heydemann,	p.62.
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وتجنيد	قوات	جديدة	لسد	الفجوة	التي	استنفدت	القوات	املسلحة	واستنزفتها.	مع	ذلك،	فإن	التمييز	
الفريد	الذي	يجعل	تجربة	القوات	شبه	العسكرية	السورية	مختلفة	عن	األمثلة	األخرى،	مثل	صربيا	
وغيرها،	هو	االنخراط	املكثف	للحكومات	األجنبية	فيها،	وهي	روسيا	وإيران،	ففي	إحدى	املقابالت	التي	
أجراها	مهدي	الطيب،	وهو	مستشار	املرشد	األعلى	اإليراني	علي	خامنئي،	قال	إن	سورية	هي	»املحافظة	
اآلخر،	 الجانب	 في	 طهران«)38(.	 على	 السيطرة	 من	 نتمكن	 فلن	 سورية	 خسرنا	 إن	 	،35 رقم	 اإليرانية	
تدخلت	روسيا	عسكرًيا	في	أيلول/	سبتمبر	2015	ملساعدة	األسد	على	استعادة	السلطة	بعد	تعثره	أربع	
إلى	دائرة	نفوذهم،	وقد	أدى	ذلك	إلى	 سنوات،	وبدأ	تنافس	الروس	واإليرانيين	في	سحب	امليليشيات	
إنشاء	الفيلق	الخامس	من	طرف	الروس	في	)39(2016.	أما	السؤال	هنا،	فهو:	أين	وكيف	نشأت	وظهرت	

هذه	املجموعات؟

رابًعا: املؤسسات الخيرية والعنف

بشار	 خال	 وابن	 أعمال	 رجل	 وهو	 مخلوف،	 رامي	 ظهر	 إليه،	 املوجهة	 االنتقادات	 تصاعد	 بعد	
األسد،	في	تموز/	يوليو	2011	في	مؤتمر	صحافي	عام	لإلعالن	عن	استعداده	لتخصيص	معظم	ثروته	
لتوظيف	 إلى	وكالة	 	1999 في	 التي	أسست	 )البستان(	 الخيرية	 بعدها	جمعيته	 الخيري،	وحّول	 للعمل	
في	 النظام	وأهدافه	 بأنهم	قوة	خام	تعكس	هيكل	 الشبيحة	 الحاج	صالح	 ياسين	 يعّرف	 الشبيحة)40(.	
العائلية	 بقائه	بأي	ثمن«)41(،	وقد	استغل	رامي	مخلوف	عالقاته	 الثروة	الشخصية	وضمان	 »تجميع	
86	وعش	الورور	واألحياء	الدمشقية	 وشبكاته	التجارية	في	الالذقية	والجيوب	العلوية	في	أحياء	املزة	
األخرى	لتعبئة	الشبان	وحشدهم	في	اللجان	الشعبية.	لكن	اللجوء	إلى	تجنيد	أعضاء	اللجان	الشعبية	
األمنية،	 لألجهزة	 املخابراتية	 املعلومات	 جمع	 لتعزيز	 بل	 عسكرية،	 ألسباب	 األول	 املقام	 في	 يكن	 لم	
التأييد	 إلى	حشد	مسيرات	 لديها	مهارات	مخابراتية	محلية،	إضافة	 على	أساس	أن	مجموعات	كهذه	
للنظام	في	الساحات	العامة	وفي	أيام	العمل	الرسمية	لتصدير	صورة	لإلعالم	مفادها	أن	مؤيدي	النظام	
يفوقون	في	تعدادهم	أولئك	الذين	ينادون	بإسقاطه.	كذلك،	عملت	تشكيالت	اللجان	الشعبية	على	أن	
تكون	مجموعات	تشويش	وقوة	استجابة	أولى	للتظاهرات،	ريثما	تصل	التعزيزات	األمنية	والعسكرية	

إلخمادها	واعتقال	املتظاهرين.

)38(  https://carnegieendowment.org/2013/08/27/iran-s-unwavering-support-to-assad-s-syriapub-52779 

)39( 	يتحدث	تقرير	الجزيرة	عن	حيثيات	تشكيل	الفيلق	الخامس	والتنافس	مع	الطرف	اإليراني،	للسيطرة	على	الفضاء	العسكري	وإحداث	توازن	
)aljazeera.net(	األسد	طريقة	على	شعبي“	»حشد	الخامس-اقتحام	الفيلق	ميليشياوي:

)40(   https://www.zamanalwsl.net/news/article/30391 

)41(		ياسين	الحاج	صالح،	ص83.

https://carnegieendowment.org/2013/08/27/iran-s-unwavering-support-to-assad-s-syriapub-52779
https://www.aljazeera.net/encyclopedia/military/2016/11/30/%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%8A%D9%84%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D9%85%D8%B3-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D9%85-%D8%AD%D8%B4%D8%AF-%D8%B4%D8%B9%D8%A8%D9%8A-%D8%B9%D9%84%D9%89
https://www.aljazeera.net/encyclopedia/military/2016/11/30/%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%8A%D9%84%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D9%85%D8%B3-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D9%85-%D8%AD%D8%B4%D8%AF-%D8%B4%D8%B9%D8%A8%D9%8A-%D8%B9%D9%84%D9%89
https://www.zamanalwsl.net/news/article/30391
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وفرت	 وقد	 األول،	 املقام	 في	 مخلوف	 تدبير	 من	 تكن	 لم	 فهي	 الشعبية،	 اللجان	 فكرة	 إلى	 بالعودة	
)األزمة(،	وهي	املفردة	املفضلة	التي	يستخدمها	املوالون	للنظام	عند	اإلشارة	إلى	الثورة،	فرًصا	فريدة	
لبروز	أسماء	جديدة،	فكان	سعد	زمام	من	طرطوس	أحد	تلك	األسماء	التي	ظهرت	بعد	2011	باقتراحه	
على	 أطلق	 وقد	 والجيش)42(،	 املخابرات	 رديفين	ألجهزة	 ليكونوا	 مجموعات	 في	 للنظام	 املوالين	 حشد	

هذه	املجموعات	اسم	)اللجان	الشعبية(.	

لقد	استغلت	األجهزة	األمنية	املرسوم	الذي	أصدره	بشار	األسد	في	31	أيار/	مايو	2011	وتضمن	
العفو	العام	عن	الجرائم	مع	بعض	االستثناءات	التي	ارتكبت	قبل	ذلك	التاريخ،	وبعدها	بدأ	أفراد	األمن	
ا	في	اللجان	الشعبية	بحوافز	مالية	كبيرة	ونفوذ	

ً
استخدام	شبكاتهم	لتجنيد	املجرمين	املفرج	عنهم	حديث

استثنائي)43(.

خامًسا: طبيعة شبيحة ما بعد 2011

عشية	انطالق	الثورة	السورية	في	منتصف	آذار/	مارس	2011،	ظهرت	ثالث	شبكات	من	الشبيحة	
األمنية	 األجهزة	 مع	 إمدادهم	 وخطوط	 اتصالهم	 قنوات	 تالقي	 إلى	 نظًرا	 أحياًنا،	 بينها	 ما	 في	 تتداخل	
األموال	 برؤوس	 املرتبطة	 وامليليشيات	 بالعشائر	 املرتبطة	 الشبيحة	 مجموعات	 وهي	 والعسكرية،	

وامليليشيات	ذات	املرجعيات	املؤدلجة.	

بري	. 	 آل	 شبيحة	 ذلك	 ومثال	 والعشائرية،	 القبلية	 الشبكات	 عبر	 جندت	 مجموعات	 ظهرت	
سيئي	السمعة	في	حلب،	وهم	من	أوائل	مجموعات	الشبيحة	وزعيمهم	زينو	بري	عضو	مجلس	الشعب،	
فمنذ	األيام	األولى	للثورة	شاركوا	في	مواجهة	التظاهرات	وإخمادها	في	حلب.	لقد	كانت	هذه	املجموعات	

تتكاثر	وتنمو	في	)ظل	دولة	الظل()44(.	
رأى	بعض	رجال	األعمال	في	الثورة	فرصة	للتسلق	واالقتراب	من	دوائر	السلطة	من	خالل	تقديم	. 	

امليليشيات	املمولة	من	محمد	 خدمات	ال	يستطيع	اآلخرون	تقديمها،	واألمثلة	على	ذلك	كثيرة	ومنها	
حمشو	في	دمشق	وصقر	رستم	في	حمص	وسامي	أوبري	وحسام	قاطرجي	في	حلب،	إذ	قدموا	الدعم	
ملواجهة	التظاهرات	ومولوا	مجموعات	من	العمال	لديهم	ليكونوا	جاهزين	الستدعائهم	عند	الحاجة.	
في	2014،	على	سبيل	املثال،	رقي	سامي	أوبري	وكوفئ	بتعيينه	قائًدا	لقوات	الدفاع	الوطني	في	حلب،	وهي	

 Alsouria.net	|	نت	السورية	|	سنتين	منذ	دوما	في	قتل	بسورية	الشعبية“	“اللجان	ميليشيا	إنشاء	فكرة	صاحب	هويته	إخفاء	بعد	42( (

)43(  https://ctc.usma.edu/Shabbiha-militias-and-the-destruction-of-syria/ 

)44(  Salwa	Ismail,	p.93.

https://www.alsouria.net/archive/content/%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%A5%D8%AE%D9%81%D8%A7%D8%A1-%D9%87%D9%88%D9%8A%D8%AA%D9%87-%D8%B5%D8%A7%D8%AD%D8%A8-%D9%81%D9%83%D8%B1%D8%A9-%D8%A5%D9%86%D8%B4%D8%A7%D8%A1-%D9%85%D9%8A%D9%84%D9%8A%D8%B4%D9%8A%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%AC%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B9%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%82%D8%AA%D9%84-%D9%81%D9%8A-%D8%AF%D9%88%D9%85%D8%A7-%D9%85%D9%86%D8%B0-%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%8A%D9%86
https://www.alsouria.net/archive/content/%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%A5%D8%AE%D9%81%D8%A7%D8%A1-%D9%87%D9%88%D9%8A%D8%AA%D9%87-%D8%B5%D8%A7%D8%AD%D8%A8-%D9%81%D9%83%D8%B1%D8%A9-%D8%A5%D9%86%D8%B4%D8%A7%D8%A1-%D9%85%D9%8A%D9%84%D9%8A%D8%B4%D9%8A%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%AC%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B9%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%82%D8%AA%D9%84-%D9%81%D9%8A-%D8%AF%D9%88%D9%85%D8%A7-%D9%85%D9%86%D8%B0-%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%8A%D9%86
https://ctc.usma.edu/Shabbiha-militias-and-the-destruction-of-syria/
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تقديًرا	 املدنية)45(،	 بوظائفهم	 احتفظوا	 في	صفوفها	أعضاء	 التي	تضم	 املحلية	 القوات	 مجموعة	من	
لـدورهم	الفاعل	في	مواجهة	كتائب	املعارضة	املسلحة	في	املدينة،	وبخاصة	في	محيط	مقر	املخابرات	

الجوية	في	الغرب	من	حلب.	
لها	تسهيالت	من	حزب	. 	 ّدَمت	

ُ
ق األولى	 فئتين:	 إلى	 تنقسم	 التي	 املؤدلجة	 الشبيحة	 مجموعات	

البعث	الحاكم	واملنظمات	الرديفة	له،	حيث	ُجِمهر	البعثيون	في	كيانات	عسكرية	وأطلق	عليها	)كتائب	
إلى	جانب	عمار	ساعاتي	 البعث،	 املساعد	لحزب	 القطري	 األمين	 فيها	هالل	هالل	 أدى	 البعث(،	وقد	
وباسم	سودان	من	االتحاد	الوطني	لطلبة	سورية،	دوًرا	محورًيا)46(.	أما	الفئة	الثانية،	فهي	املجموعات	
لت	على	أساس	طائفي	وهي	في	أغلبها	امتداد	للحشد	الشعبي	في	العراق	وبتمويل	من	الحرس	 ِ

ّ
ك
ُ
التي	ش

الثوري	اإليراني	وتدريب	منه،	وما	أسماؤها	من	مثل	أبي	الفضل	العباس	وكتائب	سيد	الشهداء	ولواء	
ذي	الفقار	إال	دليل	على	ذلك)47(.	

بالذكور،	ففي	حقبة	حافظ	األسد	 ليست	محصورة	 الشبيحة	 أن	ظاهرة	 بالذكر	هنا	هو	 	جدير	
انتشرت	ظاهرة	)الرفيقات	الشبيبيات	املظليات(	في	شوارع	دمشق	لنزع	حجابات	النساء	في	وضح	النهار	
برعاية	سرايا	الدفاع،	ما	يعد	أحد	األمثلة	البارزة	على	إشراك	العنصر	النسائي	في	هذه	التشكيالت)48(.	
أما	بعد	2011،	فقد	أدت	املرأة	دوًرا	بارًزا	في	التشبيح	واملشاركة	في	األعمال	املخابراتية	في	الجامعات،	
على	سبيل	املثال،	وفي	ساحات	القتال	إلى	جانب	التشكيالت	العسكرية)49(،	وإن	أجرينا	مسًحا	سريًعا	في	
ا	كبيًرا	للعنصر	النسائي	في	مجموعات	الشبيحة)50(.	لقد	

ً
مواقع	التواصل	االجتماعي	فإننا	نجد	انخراط

برزت	في	الواجهة	أسماء	نسائية	عملت	على	مرافقة	مجموعات	الشبيحة	في	جبهات	القتال،	متفاخراٍت	
األسماء	 هذه	 بين	 ومن	 النظام،	 قوات	 مع	 جنب	 إلى	 جنًبا	 الوقوف	 أجل	 من	 به	 يقمن	 الذي	 بالدور	
)اإلعالمية(	ريم	مسعود	التي	تنشط	بصورة	ملحوظة	في	فيسبوك)51(،	وقد	عينت	مسؤولة	إعالمية	في	
ميليشيا	الدفاع	الوطني	لقاء	الخدمات	التي	قدمتها	في	امليادين	وعلى	الجبهات.	تفاخر	مسعود	بنفسها	
وهي	تظهر	كأنها	)فاشينيستا(	بأزياء	عسكرية	في	الجبهات،	لرفع	املعنويات	وإرسال	رسالة	إلى	املعارضين	

)45( 	Reinoud	Leenders	and	Antonio	Giustozzi,	p.165.

)46( 	Ali	Aljasem,	p.2.

)47(  https://sn4hr.org/public_html/wp-content/pdf/arabic/shia›a-arabic.pdf

)48( 	ميشيل	سورا،	ص182.

)49( 		مقابلة	مع	طالبة	جامعة	ومعتقلة	سابقة	عبر	تطبيق	سكايب	من	أملانيا،	مايو/	أيار	2017.		

)50( 	يظهر	التقرير	املصور	التي	أعدته	قناة	آر	تي	الروسية	النشاط	والتدريبات	التي	تقوم	بها	وحدات	الدفاع	الوطني	النسائية.	انظر:

)51(  https://www.youtube.com/watch?v=_QaNfAAZaX8    
	يوضح	التقرير	الصحافي	التي	أعدته	شبكة	قناة	أورينت	األسباب	التي	دفعت	نظام	األسد	إلى	الستعانة	بالعنصر	النسائي:

)orient-news.net(	حماة؟	جبهات	على	بالنساء	أسد	ميليشيا	استعانت	ملاذا	

https://sn4hr.org/public_html/wp-content/pdf/arabic/shia'a-arabic.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=_QaNfAAZaX8
https://orient-news.net/ar/news_show/173994/0/%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%B0%D8%A7-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%86%D8%AA-%D9%85%D9%8A%D9%84%D9%8A%D8%B4%D9%8A%D8%A7-%D8%A3%D8%B3%D8%AF-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B3%D8%A7%D8%A1-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%AC%D8%A8%D9%87%D8%A7%D8%AA-%D8%AD%D9%85%D8%A7%D8%A9
https://orient-news.net/ar/news_show/173994/0/%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%B0%D8%A7-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%86%D8%AA-%D9%85%D9%8A%D9%84%D9%8A%D8%B4%D9%8A%D8%A7-%D8%A3%D8%B3%D8%AF-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B3%D8%A7%D8%A1-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%AC%D8%A8%D9%87%D8%A7%D8%AA-%D8%AD%D9%85%D8%A7%D8%A9
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مفادها	أن	النساء	)أرجل(	من	معارضتكم	العسكرية	والسلمية،	وخير	دليل	على	ذلك	تجولهن	وحماة	
الديار،	بينما	معارضتكم	في	خارج	البالد.	

أما	في	الصفوف	الخلفية،	فتتركز	مهمات	العناصر	النسائية	في	محورين	اثنين:	األول،	تأمين	الدعم	
العناصر	 على	 ويوزعنه	 الطعام	 متطوعات	 تعد	 حيث	 متنقلة،	 مطابخ	 إنشاء	 خالل	 من	 اللوجستي	
املنتشرين	في	الجبهات،	إضافة	إلى	عملهن	نقاط	استجابة	طبية	أولى	إلسعاف	الجرحى	مع	االستعداد	
العسكري	الكامل	في	حال	استدعين	للدعم)52(.	أما	الثاني،	فهو	كما	كانت	الحال	في	ريف	حماة	الشمالي	
في	نهاية	2019،	إذ	تضمنت	املهمات	النسائية	املشاركة	العسكرية	الفاعلة،	من	خالل	ما	أطلقت	عليه	

مسعود	في	مقطع	مصور	اسم	)كتيبة	القناصات()53(.

الت ظاهرة الشبيحة 
ٓ
خاتمة: ما

نرى	اآلن	في	سورية	لوًنا	يتوشح	به	معظم	الشبان،	وهو	لون	اللباس	العسكري،	ونظًرا	إلى	الدراسات	
الجارية	املكثفة	عن	التنظيمات	العسكرية	املتمردة	أو	التي	تنشط	في	الحيز	الخارج	عن	سيطرة	قوات	
النظام،		فإن	هناك	هوة	معرفية	وتجريبية	عن	مآالت	التنظيمات	شبه	العسكرية	أو	ما	يسمى	محلًيا	بـ	
)الشبيحة(.	كثيًرا	ما	تتناول	النظريات	االجتماعية	واألمنية	والعسكرية	املختلفة،	في	دراساتها	مراحل	ما	
بعد	النزاع،	موضوع	نزع	السالح	والتسريح	وإعادة	دمج	التنظيمات	املتمردة	التي	تخرج	على	الحكومات	أو	
أنظمة	ما،	بغرض	إسقاطها	أو	تغييرها.	لكن	هذه	املقاربة	قد	تكون	غائبة	أو	مغيبة	في	األجندة	البحثية،	
عندما	يتعلق	األمر	بالتنظيمات	شبه	العسكرية	التي	تقاتل	إلى	جانب	اآللة	العسكرية	الرسمية	املتمثلة	
في	الجيش	والقوات	املسلحة	األخرى	املنضوية	في	جهاز	الدولة،	وباالستعارة	من	العلوم	الطبيعية	فإن	
ظاهرة	الشبيحة	في	سورية	هي	أشبه	ما	تكون	باملادة	الهالمية،	فهي	تتصلب	في	األحوال	العادية	وتتحول	
أوقات	 في	 الركود	 إلى	 الشبيحة	 تميل	تشكيالت	 في	سياق	مشابه،	 للرطوبة.	 تتعرض	 إلى	سائل	عندما	

السلم،	بينما	تنشط	عندما	يواجه	النظام	خطًرا	يهدد	وجوده.	

إن	هذه	الورقة	محاولة	للنظر	في	تاريخ	هذه	التشكيالت	وكيف	برز	دورها	بعد	انطالق	الثورة،	وما	
السيناريوهات	التي	تنتظرها	في	مرحلة	ما	بعد	االقتتال.	هنا،	تبرز	خصوصية	كبيرة	ملثل	هذه	التشكيالت	
عند	نظام	زُبني	من	مثل	نظام	األسد،	من	خالل	خاصّية	التحشيد	السريع	والتعطيل	املوقت	إلى	حين	

)52(		مقابلة	مع	متطوعة	سابقة	في	الدفاع	الوطن	عبر	تطبيق	واتساب،	تشرين	األول/	أكتوبر	2020.	

)53(		يظهر	مقطع	مصور	في	خطوط	املواجهات	األمامية	متطوعة	في	كتيبة	القناصات	التابعة	مليليشيا	الدفاع	الوطني،	وهي	تتحدث	عن	دوافعها	
لالنضمام	إلى	هذا	التشكيل	واألدوار	املنوطة	بها:	

https://www.facebook.com/100007660724900/videos/2340811246184210 

https://www.facebook.com/100007660724900/videos/2340811246184210
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الحاجة	إليه،	وهذا	ما	يميز	شبكات	الشبيحة	في	سورية	املعاصرة	بعد	وصول	البعث	إلى	السلطة	في	
1963،	إذ	لم	يكن	لنظام	األسد	إال	توجيه	دعوة	إلى	مؤيديه	من	أجل	التصدي	لحشود	املتظاهرين	عند	
انطالق	الثورة	في	آذار/	مارس	2011.	إن	ملثل	هذه	السياسات	منافع	كبيرة	ومضار	قليلة	عند	األنظمة	
الدكتاتورية،	وهذا	بعكس	الحال	لدى	املجتمعات	في	مراحل	ما	بعد	الدكتاتوريات،	وفي	ما	يأتي	نورد	
بعض	التوصيات	التي	من	شأنها	أن	تساعد	صانعي	السياسات	في	معالجة	ظاهرة	الشبيحة	وأخذها	في	

الحسبان:	

1	 إن	جهاز	الدولة	الرسمي	هو	املخول	الشرعي	الحصري	الستخدام	القوة	ضمن	أطر	وتشريعات	.
حال	 في	 واملحاسبة	 املساءلة	 تحقيق	 أجل	 من	 للمؤسسات	 الهرمي	 التسلسل	 يراعى	 بذلك،	 واضحة.	

حصول	تجاوزات،	وقد	تكون	هذه	املؤسسات	ملحقة	بوزارة	الداخلية.
2	 قوى	الجيش	والقوات	املسلحة	تأتمر	لوزارة	الدفاع	التي	تتمثل	مهماتها	األولى	في	حماية	الحدود	.

والقوات	 للجيش	 العام	 القائد	 يكون	 بذلك،	 خارجي.	 تدخل	 أي	 أراضيها	ضد	 ووحدة	 الدولة	 وسيادة	
املسلحة	هو	املسؤول	األول	في	قمة	هرم	هذه	املؤسسة،	وبذلك	يكون	قرار	نشر	قوات	الجيش	داخل	

املدن	من	أجل	مواجهة	تظاهرات	سلمية	هو	عمل	غير	قانوني	خاضع	للمساءلة	واملحاسبة.	
3	 الجهاز	. يمكن	 الذي	 األمر	 ومسؤولية،	 بوضوح	 األمنية	 األجهزة	 اختصاصات	 تحديد	 يجب	

القضائي	املستقل	من	تتبع	خيوط	املسؤولية	ومساءلة	األقسام	املعنية	ورؤسائها	عند	ارتكاب	مخالفات	
أو	انتهاكات	ضد	مواطني	الدولة	أو	غيرها.

4	 إطار	. خارج	 من	 مسلح	 فصيل	 أي	 تشكيل	 تجريم	 التنفيذية	 السلطة	 وبعده	 الدستور	 على	
ا	لسيادتها	وللسلم	األهلي.

ً
املؤسسات	الرسمية	الحكومية	وعد	أي	سالح	من	خارج	سلطة	الدولة	انتهاك

5	 السالح	. انتشار	 كثافة	 بسبب	 واألمنية،	 االجتماعية	 بالتحديات	 حافل	 سورية	 مستقبل	 إن	
ميليشيات	 أفراد	 تأهيل	 إعادة	 برامج	 صوغ	 السياسات	 صناع	 على	 لذلك،	 إليه.	 الوصول	 وسهولة	
الشبيحة	ودمجهم،	ممن	لم	تتلطخ	أيديهم	بالدماء،	وإيجاد	مكان	لهم	في	املجتمع	لكي	يتخلوا	عن	فكرة	
	للبقاء	والثراء.	في	السياق	ذاته،	يجب	محاسبة	مرتكبي	الجرائم	واالنتهاكات	ضمن	أطر	

ً
العنف	وسيلة

العدالة	االنتقالية	إلنصاف	الضحايا	واملتضررين	من	هذه	التشكيالت.	
6	 إن	العنصر	النسائي	مكّون	رئيس	في	الحل،	فكما	أدت	املرأة	دوًرا	ضمن	تشكيالت	الشبيحة	.

ال	 لذلك،	 العنف.	 من	 خاٍل	 بمجتمع	 والنهوض	 الصدع	 رأب	 في	 تكون	جزًءا	جوهرًيا	 أن	 بإمكانها	 فإن	
بد	من	تأسيس	وحدات	شرطية	مجتمعية	مؤهلة	ومهنية	تنفذ	برامج	تأهيل	وتدريب	تستهدف	اإلناث	

والذكور	على	حد	سواء.	
7	 بالتوازي	وبرامج	إعادة	التأهيل	والدمج،	يجب	إطالق	برامج	توعوية	وحوارية	إلجراء	مراجعات	.

للتعافي	 إلى	جيل	أو	أكثر	 التي	قد	تحتاج	 التي	خلفتها	تشكيالت	كهذه،	والشروخ	االجتماعية	 للندبات	



219

العدد الخامس عشر- نيسان/ أبريل 2021ملف العدد

منها،	ولنا	في	تجارب	جنوب	أفريقيا	ويوغوسالفيا	سابًقا	عبرة.

ختاًما،	إنه	ملن	املؤسف	وصولنا	اليوم	إلى	حالة	غير	مسبوقة	من	التعايش	اليومي	مع	أشكال	متنوعة	
من	العنف،	ونتجرأ	هنا	على	قول	إننا	اعتدنا	على	رؤية	العنف	بوصفه	جزًءا	طبيعًيا	من	حياتنا.	لنأخذ	
اليوم	 يبلغ	 2011،	فهو	 في	حلب	سنة	 التاسعة	من	عمره	وقد	سكن	 في	 املثال	حال	طفل	 على	سبيل	
املادية	 وتجلياته	 املتعددة	 العنف	 مشاهد	 سوى	 حوله	 من	 يألف	 ولم	 عاًما	 عشر	 تسعة	 العمر	 من	
التي	تمثلها	الصورة	النمطية	للشبيح،	بحذائه	الريا�سي	ذي	النعل	السميك	وبزته	العسكرية	املموهة	
ا	وعليه	التعايش	وإياه.	علينا	

ً
مرفوعة	األكمام	إلبراز	وشم	ما	على	الساعد،	ليصبح	هذا	املشهد	مألوف

تدارك	هذا	التطبيع	اليومي	كيال	نصل	إلى	ما	ذكره	ممدوح	عدوان	في	كتابه	أعدائي، وهو	أننا	ال	نتعود	
إال	إذا	مات	فينا	�سيء،	فـ	»تصور	حجم	ما	مات	فينا	حتى	تعودنا	على	ما	يجري	من	حولنا	كله«)54).	في	
صورة	نرجو	أال	نصل	إليها،	في	حال	استمر	العنف	وتجلياته	في	السياق	السوري،	سقطت	طائرة	تقل	
رياضيين	من	األوروغواي	في	جبال	األنديز،	األمر	الذي	يوثق	أدق	تفاصيله	بيرز	ريد	في	كتابه	أحياء،	
فاضطر	ستة	عشر	شخًصا	من	مجموع	الذين	كانوا	على	متن	الطائرة،	وهو	خمسة	وأربعون،	إلى	أكل	
جثث	أصدقائهم	وأفراد	عائالتهم،	من	أجل	أن	يتمكنوا	من	البقاء	على	قيد	الحياة	في	منطقة	ثلجية	
نائية.	بعد	عشرة	أسابيع	وصلت	طائرة	إنقاذ	مروحية	إلى	املكان	بعد	أن	نجح	الناجون	في	إرسال	نداءات	
استغاثة،	وقد	بدا	االستهجان	على	وجه	طاقم	املنقذين	بسبب	املنظر	املهول	للجثث	البشرية	املتناثرة،	
وكأنه	نتاج	قطيع	من	الوحوش	املفترسة.	في	الطرف	املقابل	استهجن	الناجون	استهجان	فريق	اإلنقاذ	
ألنهم	)لم	يعتادوا(	على	ذلك،	بينما	كان	الناجون	قد	تعايشوا	وتعودوا	على	هذا،	فهو	سبب	بقائهم)55(.	
إن	جل	ما	نرجوه	هو	أال	نصل	إلى	تلك	اللحظة،	حيث	يصبح	مشهد	الخراب	والعنف	جزًءا	من	حياتنا	

اليومية	نتعايش	معه.	

)54(		ممدوح	عدوان،	أعدائي	في	ممدوح	عدوان،	حيونة	اإلنسان،	ص13.

  Piers	Paul	Read,	Alive:	The	Story	of	the	Andes	Survivors	)Avon	Books,	1974(,	327	to	350 )55(
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