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مركــز حرمـون 
للدراســات املعاصــرة

وا��تمعية  السياسية  والــبــحــوث  الــدراســات  بإنتاج  ع�� 
ُ
� الــر�ــح،  �س��دف  بحثية مستقلة، ال  هــو مؤّسسة 

والفكر�ة املتعلقة بالشأن السوري خاصة، والصراع الدائر �� سور�ة وس�نار�وهات تطوره، و��تم بتعز�ز 
أداء ا��تمع املد�ي، و�شر الو�� الديمقراطي. كما ��تم أيًضا بالقضايا العر�ية، والصراعات املتعلقة ��ا، 

. و�العالقات العر�ية اإلقليمية والدولية
ــنـــاء مــســتــقــبــل ســــور�ــــة، عـــ�ـــ� أســـــس وقــيــم  ــــل بـ ــــادرات مــــن أجـ ــبـ ــ ُيـــنـــفـــذ املــــركــــز مـــشـــار�ـــع و�ــــشــــاطــــات، وُ�ـــطـــلـــق مـ
الــديــمــقــراطــيــة وا�ــ�ــر�ــة واملـــســـاواة وحــقــوق اإل�ـــســـان وقــيــم املــواطــنــة املــ�ــســاو�ــة، و�ــســ�ــ� ألن يــ�ــون مــيــداًنــا 

ر ل��وار البّناء، وساحة لتال�� األف�ا

قسم الدراسات:
م هذا القسم الدراسات العلمية واملوضوعية التي تناقش القضايا السورية األساسية، وتعالج املشكالت  ُيقّدِ
الرئيســة، وتقتــرح الحلــول والبدائــل املناســبة، وهــو مســؤول عــن إنتــاج املــواد البحثّيــة العلميــة االجتماعيــة 
واالقتصاديــة والقانونيــة والثقافيــة والتربويــة، التــي تســتند إلــى جهــٍد بحثــّي أصيــل ورصيــن يتوافــق مــع أصــول 

العمــل البحثــّي العلمــي.
يحــرص قســم الدراســات علــى تقديــم قــراءات للواقــع الراهــن، ويضــع علــى جــدول أعمالــه إنتــاج دراســات مــن 
الفئات البحثية كافة، بهدف إعادة بناء املنظومة الفكرية والسياسية والقانونية والثقافية والتربوية في سورية 
املســتقبل، ويستكشــف التأثيــرات املتبادلــة بيــن السياســة واالقتصــاد والقانــون واملجتمــع والفكــر، ويبحــث فــي 

تأثيــرات الحــرب الســورية وســبل تجاوزهــا فــي املســتقبل فــي نظــام ديمقراطــي تعــددي تداولــي.
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امللخص

في غضون عام واحد، تطّورت االنتفاضة السورية التي انطلقت في آذار/ مارس 2011 إلى حرب أهلية 
ّرد نصف سكان 

ُ
ِتل أكثر من نصف مليون شخص، وش

ُ
أخذت تتصاعد تدريجًيا، وفي غضون تسعة أعوام، ق

ر االقتصاد، وُزعزع استقرار املنطقة بأكملها، بل استقرار العالم. قسمت الحرب  البالد قبل الحرب، ودّمِ
األهلية السورية البالد إلى أربع مناطق، صارت في حالة حرب مستمرة مع بعضها، مع وقف إطالق نار متقطع 
وغير مستقر: نظام األسد، ومختلف الجماعات املتمردة، واألكراد، والدولة اإلسالمية في العراق وسورية 
ا ونوًعا. وأصبحت   عن الجزء األكبر من أعمال العنف ضد املدنيين، كمًّ

ً
)داعش(. كان نظام األسد مسؤوال

حملته العنيفة على االحتجاجات الجماهيرية في سورية أكثر اتساًعا وتكثيًفا، خالل األعوام األولى من الصراع. 
وكان أحد الجوانب الرئيسة لقمع النظام ضد السكان استخدامه قوات شبه عسكرية، تسمى بـ )الشبيحة(، 
ا 

ً
وهي فئة شاملة للميليشيات غير النظامية املوالية للحكومة، ترتدي مالبس )شبه( مدنية وترتبط ارتباط

 في اللجان الشعبية، ثم 
ً

عضوًيا بالنظام. ابتداًء من عام 2012 فصاعًدا، أصبح الشبيحة قوة رسمّية، أوال
في قوات الدفاع الوطني. وأدى العنف الذي ارتكبوه إلى استقطاب شديد في العالقات الطائفية في سورية، 
ولذلك فإن معرفة دور الشبيحة أمٌر حيوي لفهم الصراع األوسع. تتناول هذه الدراسة آليات تعبئة الشبيحة 
في مدينة حمص وعنفهم. وتستند إلى مجموعة من املصادر، منها البحث اإلثنوغرافي، ومقابالت مع أعضاء 
الشبيحة، ومحتوى وسائل التواصل االجتماعي، ومقاطع الفيديو، والوثائق املسّربة، وشهادات الضحايا 

وشهود العيان اآلخرين.
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مقدمة

تقّدم هذه الدراسة تفحًصا الرتكاب أعمال العنف ضّد املدنيين في مدينة حمص السورية، بين عاَمي 
2011 و2013. وتحلل جوانب الصراع في تلك املدينة وآليات تطّوره وتحّوله، ومنها ظهور الجماعات شبه 
العسكرية املوالية للنظام التي كانت مؤثرة بشكل خاص في ارتكاب أعمال عنف ضد املدنيين. وتركز الدراسة 
حة غير نظامية ترتدي زًيا مدنًيا وترتكب صوًرا 

ّ
على استخدام نظام األسد للشبيحة)1(، وهي مجموعات مسل

متعددة من العنف ضد املدنيين. وتركز الدراسة على تلك األشكال واألنماط املختلفة من العنف )ال سيما 
املجازر واالختطاف والعنف الجن�سي، والتعذيب واإلخفاء القسري والحصار وغيرها(، وتأثيراتها املختلفة في 
املرحلة التي تلت العنف )مثل الّرضة/ الصدمة الثقافية، واالستقطاب الطائفي(. وتجادل الدراسة بأن 
ظهر تعقيًدا أساسًيا في مظهرها وهويتها ودوافعها وانقسامها وتنوعاتها اإلقليمية. 

ُ
ظاهرة الشبيحة األوسع ت

ولكشف بعض هذه التعقيدات، تنظر الدراسة في الديناميات الدقيقة لعنف الشبيحة في مدينة حمص، 
كمثال إرشادي للجماعات شبه العسكرية )paramilitarism( خصوًصا املوالية للدولة.

يشير مصطلح )شبه العسكرية( إلى املنظمات املسلحة السرّية وغير النظامية التي تنفذ أعمال عنف غير 
قانونية، ضد أفراد أو مجموعات مدنية محددة بوضوح. ولتحديد املفهوم أهمّية كبيرة لفهم عمليات العنف 
التي تحدث في أثناء الصراعات العنيفة التي غالًبا ما تشهد تشكيل وحدات شبه عسكرية تقوم بعمليات 
مكافحة التمرد، وحمالت األرض املحروقة )scorched-earth(، والعنف ضد املدنيين الذي يشمل املذابح. ال 
نَجز بعدالة هنا، ولكننا في هذه الدراسة 

ُ
يمكن لألدبيات الضخمة واملعقدة حول النظام شبه العسكري أن ت

نبني تصوًرا لـ)شبه العسكرية(، من حيث إنها منظومة يكون للدولة فيها مجموعة معقدة من العالقات 
مع هذه األنواع من الجماعات التي تمارس العنف. ولهذه الجماعات املسلحة أشكال وأنواع مختلفة من 
العالقات مع الدولة، ولكنها تلتقي في صالتها الوثيقة بالدولة. ظهرت الوحدات شبه العسكرية في مجموعة 
واسعة من الصراعات، وكانت مسؤولة عن انتهاكات واسعة النطاق لحقوق اإلنسان، مثل النقل القسري 
ر في كثير من األحيان  صوَّ

ُ
للسكان، والعنف الجن�سي، واملذابح. وعلى الرغم من أن النزعة شبه العسكرية ت

على أنها متأصلة في دول ما بعد االستعمار الضعيفة في الجنوب العالمي، فإنها ظاهرة عاملية حًقا، وإن 
كانت لها مظاهر مختلفة على الصعيدين اإلقليمي والوطني. في أواخر السبعينيات، وفي أوائل التسعينيات، 
ظهرت وحدات شبه عسكرية أيًضا في القارة األوروبية، وأدى ذلك إلى إحداث فو�سى في كثير من الصراعات، 
من إيرلندا الشمالية إلى يوغوسالفيا وكردستان والشيشان. إن سلوك مكافحة التمرد وتنظيم العنف من 
قبل الدول )بريطانيا وصربيا وتركيا وروسيا على التوالي( له أهمية تتجاوز سياق البلد املباشر، ويعكس 

اهتمامات نظرية وتجريبية أوسع)2(.

- مصطلح )الشبيحة( هو مصطلح عامي سوري استخدم في البداية لوصف البلطجية الذين انجذبوا إلى سلطة عائلة األسد ويعّدون    )1(
أنفسهم فوق القانون. بدأت االنتفاضة في استخدام هذا املصطلح لإلشارة إلى جميع الحشود املسلحة املوالية للنظام في 2011، على الرغم من 
أن اسمها الرسمي كان )اللجان الشعبية(. في 2012، أعاد النظام واملتدخلون اإليرانيون تنظيمهم في )قوات الدفاع الوطني(، وهو االسم الرسمي 

الذي يحملونه اآلن.

.)Üngör, 2020a( للحصول على دراسة شاملة، راجع كتابي -  )2(
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على الرغم من أن الجماعات شبه العسكرية السورية عملت، ابتداًء من 2011 فصاعًدا، في سياق 
سيا�سي وتاريخي وأيديولوجي دولي مختلف عن سياق مكافحة التمرد والحروب األهلية في أميركا الالتينية أو 
ظهر 

ُ
أوروبا في أواخر القرن العشرين، فإنها وثيقة الصلة بالدراسات األوسع حول املنظومة شبه العسكرية. ت

ا أو استثناًء، 
ً
الدراسات القليلة املوجودة حول املنظومة شبه العسكرية السورية أن سورية ليست انحراف

ظهر أوجه تشابه بنيوية وظاهرية )فينومينولوجية( مع حاالت أخرى، مثل املعضلة األمنية 
ُ
حيث إنها ت

 Leenders, 2015;( بين مجتمعات الهوية، والتواطؤ املعقد مع الدولة، والتجريم في أثناء الحرب وبعدها
Lund, 2015(. وفي الحاالت كلها تقريًبا، من الواضح أن الدولة استفادت من االعتماد على هذه الجماعات، 
رت لها إمكانية إنكار معقولة، إذ سمحت لها بالتنصل من أي ارتباط مع هذه املنظمات الغامضة، 

ّ
ألنها وف

من خالل االدعاء بأنها مجموعات خاصة ترتكب العنف بمحض إرادتها. وكما الحال في حاالت أخرى من 
الجماعات شبه العسكرية، تكشف التحقيقات الدقيقة عن ظاهرة الشبيحة أنها ظهرت أيًضا في سياق 
 Leenders( سلطة الدولة في التكليف والتعاقد سًرا على أعمال العنف غير املشروع وغير املبرر ضد املدنيين
and Giustozzi, 2019(. تتبع هذه الدراسة هذا الخط من البحث، بالتركيز على دورات عنف الشبيحة 
بع 

ّ
ت
ُ
ومنطقها، من خالل محتوى وسائل التواصل االجتماعي، واملقابالت مع الجناة، وشهادات الضحايا. لم ت

.)subjectivities( مثل هذه املقاربة بعد، وستسلط الضوء، ألول مرة، على دوافع الجناة وذواتهم

في 2011، أصبحت الجماعات شبه العسكرية سمة بارزة في الصراع السوري. منذ اندالع االنتفاضة 
في آذار/ مارس 2011، أصبحت ردة فعل الحكومة السورية العنيفة على االحتجاجات الجماهيرية أكثر 
 وكثافة. وفي غضون ثمانية أعوام، دمرت الحرب األهلية الحياة االقتصادية واملدنية، وقتلت أكثر 

ً
شموال

من )500,000( شخص، ووصلت إلى حالة من الجمود العسكري والسيا�سي، وتشظي األرا�سي السورية. 
كان أحد الجوانب الرئيسة لقمع نظام األسد ضد السكان استخدامه للقوات شبه العسكرية التي تسمى في 
اللهجة الشعبية )الشبيحة(، وهي فئة شاملة للميليشيات غير النظامية التي ترتدي مالبس مدنية وترتبط 
قت أفعالهم جيًدا في مقاطع فيديو 

ّ
ا عضوًيا بالنظام. وابتداًء من آذار/ مارس 2011 فصاعًدا، ُوث

ً
ارتباط

وتسريبات واعترافات وانشقاقات وشهادات الضحايا. اقتحم الشبيحة األحياء وفرقوا التظاهرات وارتكبوا 
جرائم انتزاع املمتلكات والتعذيب والخطف واالغتيال واملجازر )Starr, 2012(. تغا�سى نظام األسد عن 
 في 2011 في )لجان شعبية(، 

ً
مهم وأعاد تنظيمهم تدريجًيا، أوال

ّ
الشبيحة واستوعبهم وحّرضهم ووّجههم ونظ

ثم في 2012 ضمن )قوات الدفاع الوطني(. أدى هذا التحول في القوات شبه العسكرية إلى إضفاء الطابع 
الرسمي على هياكلها، وتفويضها بسلطة الدولة، وتجريًما إضافًيا للصراع. قد يبدو أن الشبيحة قد ظهروا 
ا واضًحا ملا قبل هذا التاريخ: كانت هذه الشبكات منخرطة في نشاط غير قانوني 

ً
فجأة، إال أن لديهم تاريخ

)ابتزازات الحماية، والتهريب، واملقامرة( قبل 2011، من ضمن ذلك في أثناء الحرب األهلية اللبنانية. لقد 
 Al-Haj Saleh,( من خالل نظام الرعاية املعقد )تواطأ نظام األسد معهم وحافظ عليهم )تحت الوصاية
64–45 :2017(. تستمد صفوف امليليشيات قواتها إلى حد كبير من الشباب العاطلين عن العمل من شرائح 
معينة من املجتمع السوري، في حمص وبخاصة من األحياء العلوية. وضحاياها مجموعة واسعة من األفراد 

والجماعات املستهدفة ألسباب عدة)3(.

 .)Üngör, forthcoming( في كتاب مقبل، سأقدم دراسة تفصيلية لظاهرة الشبيحة -  )3(
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تتناول هذه الدراسة كيفية تعبئة هذه الشبكات في الصراع السوري، وكيفية ارتكابها العنف ضد 
املدنيين منذ 2011 حتى 2013. تستحق هذه املرحلة اهتمامنا ألنها كانت املرحلة التي تصاعد فيها الصراع، 

حيت تنامت قوة الشبيحة، غدا العنف ضد املدنيين أكثر بروًزا. 

، تطور الدراسة إطارها املنهجي، وتضع الخيارات والتحديات التي تجري مواجهتها، وتركز على اإلمكانات 
ً

أوال
املتعددة األبعاد للبحث والعمل امليداني حول سورية وفيها. ثانًيا، ترسم مالمح ظاهرة الشبيحة وتطوراتها في 
حمص، من ضمن ذلك بدايتها وقيادتها. ثم تنتقل إلى جوهر الدراسة: تفحص ارتكاب املجازر ضد املدنيين 
ا واسًعا للسياق، وفحًصا تفصيلًيا لحالتين 

ً
في مدينة حمص بين عامي 2011 و2013. تقدم الدراسة مخطط

واضحتين بشكل خاص. تنتقل الدراسة بعد ذلك إلى مناقشة آثارها املختلفة في مرحلة ما بعد العنف، مع 
التركيز على الصدمة/ الرضة الثقافية واالستقطاب االجتماعي. وتقدم املالحظات الختامية الحجة املركزية، 

وتقترح خطوط بحث جديدة حول العنف الوح�سي في هذا الصراع املستمر.
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اإلثنوغرافيا السرية ]*[

يستند هذا املقال إلى نهج متعدد األساليب، يتألف من فحص الوثائق املسّربة لألجهزة السرية السورية 
ومحتوى وسائل التواصل االجتماعي )من ضمن ذلك منشورات فيسبوك ومقاطع يوتيوب(، والتقارير 
املنشورة، وكذلك املقابالت التي أجريت بصورة شخصية مع السوريين خارج حمص في األغلب )بسبب 
استحالة إجراء هذا البحث في املدينة( وعبر )سكايب( مع السوريين الذين ما زالوا داخل البالد )معظمهم من 
القوات شبه العسكرية(. جاءت هذه املجموعة املركبة من األساليب نتيجة الصعوبات واملخاطر التي تحيط 
بأي بحث في سورية، وال سيما امليليشيات املوالية للحكومة. لذلك، تناقش الدراسة أيًضا مقاربات منهجية 
م صراحة بحيث ال يمكن اكتشافه أو دراسته  جديدة ملعالجة السؤال: كيف يدرس املرء العنف الذي ُصِمّ

بأي شكل من األشكال؟

كانت ظروف عملي امليداني بعد عام 2011 صعبة للغاية، بسبب مشكلتين رئيستين: مستويات التهديد 
والصمت. بادئ ذي بدء، تعمل أبحاث العنف معظمها في مجال سيا�سي كثيف، ولكن من بين جميع الظروف 
التي تقّيد البحث حول العنف السيا�سي، يبرز عنف الدولة ضد املدنيين. غالًبا ما ال يكون للدول فقط مصلحة 
في تحريف الحقيقة وتشويهها، بل إنها تبذل جهًدا للتأثير في الدراسات حول حلقات العنف الجماعي هذه. 
وتميل الدول أيًضا إلى رفض السماح بالوصول إلى املجموعات واملكتبات األرشيفية، وإلى تخويف الباحثين 
ومنعهم من إجراء العمل امليداني. إن االضطرار إلى التعامل مع املحرمات والقيود والوصفات والتهديدات 
الصريحة، لنظام استبدادي مثل النظام السوري، يجعل الباحثين الذين يعملون في هذه املوضوعات تحت 
تهديد دائم. الباحثون الجريئون بما يكفي للسفر إلى هذه املجتمعات لزيارة املواقع، وكشف األدلة، ومقابلة 
الشهود، عليهم الخوف من دوائر االستخبارات السورية )املخابرات(. لذلك، لم يكن هناك أدنى شك في أنني 

ل معضلة منهجية. 
ّ
سأتعرض لتهديد شديد بسبب البحث الذي أجريته/ أجريه الذي شك

لهذا السبب، أطلقت عمليات اللدغة )التحايل واملخادعة( و)اإلثنوغرافية السرية()4(، واستخدمت 
ُمخبرين ووسطاء إضافيين على األرض. امليزة الوحيدة التي كنت أتمتع بها هي أنني أستطيع البناء على شبكاتي 
الحالية التي سبقت الحرب. تعود رحالتي البحثية األولى إلى حمص إلى صيف 2006 ونيسان/ أبريل 2009، 

عندما كنت أدرس سياسة األقليات والسلطة في البلد/ سورية. 

اكتسبت الشبكات التي طورتها في تلك املرحلة مع عائالت علوية معينة، من حّي عكرمة في حمص وقرية 
كفر كمرة )مصياف/ حماة(، أهمّية جديدة في 2011. سرعان ما أدركت أن األشخاص الذين قابلتهم في 
زمن السلم قد تجّمعوا وحشدوا أنفسهم اآلن وانضموا إلى امليليشيات املوالية للنظام. من خالل الحفاظ 
على التواصل الحميم والودي مع الشتات الحم�سي، إضافة إلى االهتمام الشديد بمحتوى وسائل التواصل 
االجتماعي الحمصية، أجريت سلسلة من املقابالت عن بعد، ألقت الضوء على دوافع هؤالء الرجال وتجاربهم.

)4(  اإلثنوغرافيا هي طريقة بحث أساسية ملعرفة العالم من وجهة نظر عالقاته االجتماعية. إنها طريقة بحث نوعي تعتمد على تنوع الثقافة 
في الداخل )أينما كان( وفي الخارج. وتتضمن هذه الطريقة االنغماس في مجتمع أو منظمة معينة ملراقبة سلوكهم وتفاعلهم عن قرب، وتسمح 

للباحث باكتساب فهم عميق للثقافة املشتركة للمجموعة موضوع البحث والدراسة، واالتفاقيات، والديناميات االجتماعية.
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ثانًيا، كان علّي أن أتصدى للصمت والتشويهات في بحثي، سواء من حيث املشاعر أم السرديات. كان 
ملشاعري تجاه من أجريت معهم املقابالت من الغضب والحزن والخوف وشعور الناجين بالذنب والقلق 
د شعوًرا بالعزلة والغربة: فكلما انغمست 

ّ
تأثير كبير في املقابالت. لقد جعلوا املقابالت التي أجريتها تجربة تول

في قصص شهود العيان، غصُت أكثر في عواطفهم. شعرت بالتعاطف عند إجراء مقابالت مع الضحايا، 
واالستياء عند إجراء مقابالت مع الجناة. واألهم من ذلك أن هذه املشاعر أثرت بعمق في سرديات من 
أجريت معهم املقابالت: فالضحايا والناجون لم يتحدثوا بكل سرور عن العنف، بسبب الخوف والعار، 
بينما لم يتحدث الجناة عنه بسبب السرية والرقابة الصارمة التي أحاطت بأعمال العنف. جادلت لي -آن 
فوجي )2010( بأن »الصمت املمنهج واملراوغات واإلنكار يمكن أن يحجب هويات الجناة، ويؤدي إلى التقليل 
واملبالغة في تقدير املشاركة الشعبية في العنف، وإبراز جهات فاعلة معينة، مثل البلطجية، مع التقليل من 
أهمية دور الجهات الفاعلة األخرى، مثل الجيران« )ص 239(. نتيجة لذلك، قوبل الحصول على البيانات 
حول لحظة معينة من العنف الشديد بمقاومة وعقبات من جانبي العنف كليهما. يستخدم الجناة على وجه 
الخصوص عمليات التحييد األخالقي إلبعاد املسؤولية عن الجرائم، ويمكن أن تختلف روايتهم لألحداث 
ا لكوني في وضع 

ً
ا كبيًرا عن روايات الضحايا Anderson, 2017: 170–190(. كنت محظوظ

ً
نفسها اختالف

يمكنني من خالله إجراء مقابالت مع الجناة والضحايا وتفحص محتوى وسائل التواصل االجتماعي، مثل 
مقاطع الفيديو.

تستند هذه الدراسة إلى أعوام عدة من العمل امليداني اإلثنوغرافي الشامل وأبحاث التاريخ الشفوي 
الذي يشمل املقابالت مع الضحايا والجناة وشهود العيان اآلخرين)5(. يتضمن هذا عدًدا كبيًرا من املقابالت 
مع أفراد من أصول حمصية، وآخرين قضوا مدة في حمص ويمكنهم التعليق على الوقائع. أجِريت معظم 
هذه املقابالت باللغة العربية، وبعضها باللغة اإلنكليزية، والقليل منها باللغة التركية أو األملانية أو الهولندية. 
تقدم هذه املقابالت مع سوريين من حمص )حماصنة( صورة معقدة لتعبئة الشبيحة في تلك املدينة. من 
 ميدانًيا في بلدان 

ً
أجل جمع أكبر عدد ممكن من وجهات النظر املختلفة حول الحرب األهلية، أجريت عمال

واملعتقدات  واألحياء  والطبقية  والطائفية  العرقية  الخلفيات  من مختلف  الحمصيين  ملقابلة  مختلفة، 
السياسية. في حين إن بعض الذين قابلتهم كانوا شباًبا نسبًيا معارضين ومتعلمين جيًدا، كان بعض آخر من 
حياديين أو غير مهتمين، ومرة   أخرى كان هناك آخرون مؤيدون لألسد بقوة. معظم األشخاص الذين قابلتهم 
ولدوا وترعرعوا في املدينة، أو هاجروا منها وهم أطفال، لكن آخرين كانوا من البلدات أو القرى الصغيرة في 
الريف. املهم هو أنهم جميًعا تعرضوا للعنف شبه العسكري، وأبرزهم الجناة الفعليون والضحايا املباشرون. 
كان آخرون شهود عيان على أعمال عنف، ألنهم كانوا يعرفون شخًصا واحًدا أو أكثر من الشبيحة: إما أنهم 
نشؤوا معهم، أو ذهبوا إلى املدرسة معهم، أو عرفوهم كجيران أو أفراد من العائلة. تم اختيار األشخاص 
الذين جرت مقابلتهم لقربهم من األحداث العنيفة، واملذابح التي أراجعها في هذا املقال هي تلك املجازر التي 
وجدت سنًدا لها في مجموعة من املصادر الثالثية. ال أركز على األفعال والقضايا ولحظات العنف التي لم 

يكن فيها سوى مجموعة واحدة من الشهود )على سبيل املثال مؤيد للنظام أو مناهض له فقط( )6(.

)5(  - ألسباب السفر الدولي إلى بلدان معينة، ال أؤكد أني سافرت في أي وقت إلى سورية بعد عام 2011، وال أنكره.

 .)2011( Berenschot :2002 عام )Gujarat( انظر ملنهجية إثنوغرافية مماثلة ملذبحة غوجارات -  )6(
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 إلى حٍد ما إلى اختياراتي الخاصة في تنظيم نف�سي ملتابعة خطوط 
ً

تعود حقيقة أن بحثي استغرق وقًتا طويال
التحقيق الحساسة بصبر، ويرجع ذلك جزئًيا إلى صعوبات إنشاء املستوى املطلوب من الوئام والثقة مع 
من قدم املعلومات. من املعروف أن الظروف السياسية الحالية تشكل عملية البحث، وللقيام ببحث عن 
سورية بعض املزايا، لكن هناك بعض التحديات الخطرة أيًضا. امليزة الرئيسة التي تتمتع بها سورية اليوم 
على الحاالت األخرى التي أعقبت أحداث العنف الجماعي مباشرة )مثل رواندا أو بنغالديش( هي عدم وجود 
تداعيات قانونية لالعتراف بارتكاب أعمال عنف ضد املجموعة املستهدفة. أيًضا، مع وجود ما يقرب من 
مليون الجئ سوري في أوروبا، شعر معظم الناس بمزيد من االنفتاح للحديث عن العنف، بسبب اإلجماع 
األوروبي الواسع ضد األسد. على سبيل املثال، كان أحد أبناء حمص الذين قابلتهم، في كل من تركيا وكندا، 
أكثر انفتاًحا في البلد األخير منه في األول. ميزة أخرى هي أنه كان هناك تدخل أقل بشكل ملحوظ في )البيانات 
الوصفية( اإلثنوغرافية )مثل الشائعات حول الباحث( داخل سورية، بسبب إمكانية إجراء مقابالت عبر 
سكايب. نظًرا إلى عدم رؤية أي شخص لي ولألشخاص الذين أجريت معهم املقابالت في األماكن العامة، 

يمكن حماية هوية الشخص الذي أجريت معه املقابلة وسمعته وسالمته بشكل أفضل.

كانت هناك تحديات كبيرة لهذا البحث خصوًصا بالنسبة إلى سورية، بدًءا من الخوف العميق املنتشر من 
الناجين وضحايا عنف الدولة في سورية )Pearlman, 2016(. أشار بيرتور )1990( إلى أن “إجراء املقابالت هو 
أيًضا استجواب، ولن يسمح العديد من األشخاص له باختراق مستوى معين من العمومية” )ص 360(. بما 
أن السوريين يربطون االستجواب بأجهزة املخابرات املرعبة، فقد طلبت )لقاء( معهم، وليس )مقابالت(، وهي 
قريبة جًدا من الناحية اللغوية إلى مصطلح )استجواب( )استدعاء(. وبناًء على طلبات كثير من األشخاص 
الذين قابلتهم، لم أسجل املقابالت، بل دونت املالحظات، وأنا أحترم طلباتهم بالسرية وعدم الكشف عن 
هويتهم. االستثناء من هذه القاعدة هو أولئك الجناة الذين كانوا شخصيات عامة معروفة في وسائل اإلعالم 
السورية والدولية، ولن يتم املساس بسالمتهم بأي شكل من األشكال بسبب بحثي))(. ثم إن إجراء مقابالت 
مع الجناة للبحث في العنف ضد املدنيين قد أدى إلى ظهور مجموعة من املشكالت التي يجب معالجتها. 
اقتحام العالم السرّي لقوات األسد شبه العسكرية أوجب علّي أن أخترق جدارين من الصمت: األول السرية 
واإلخفاء الذي يحيط بالشبكات والبنية التحتية للجماعات شبه العسكرية التي أقامتها عمًدا وكاالت نظام 
األسد رفيعة املستوى، من أجل الحفاظ على اإلنكار املعقول لهذه الفظائع؛ والثاني العالم الكثيف بشكل 
ال يمكن اختراقه من الثقة االجتماعية الحميمة والوالء املطلق الذي يعيش فيه قادة الجماعات شبه 

العسكرية الفعلية، وهو نتاج االنتهاكات العنيفة الجماعية املستمرة للقتال وارتكاب الفظائع.

مع أخذ هذه النقاط حول الجناة في الحسبان، تساءلت شيبر هيوز عّمن تحمي لجان األخالق والقواعد 
األخالقية، واقترحت أن بعض املمارسات االجتماعية التي تبقى سرية، من ضمن ذلك الجرائم السياسية، 
تتطلب )إثنوغرافية سرية(، مضيفة: لم تتطلب املشاركات تشدًدا معيًنا فحسب، بل تطلبت أيًضا إعادة 
تفكير مستمرة ذاتية االنعكاس ونقد ذاتي ألخالقيات املهنة، وإنتاج الحقيقة، وحماية األشخاص الذين 
تجري البحث عنهم. لم تعّرف نفسها دائًما على أنها أستاذة في علم األنثروبولوجيا، ولكنها في بعض األحيان 
كانت تتظاهر بأنها مشتٍر محتمل للكبد في سوق اإلتجار باألعضاء غير القانوني الدولي، وتمكنت من الوصول 

))(  - من أجل مناقشة أعمق، انظر:
https://bit.ly/3paDGGh )Üngör )2020b((.
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إلى األطباء والبائعين واملشترين )Scheper-Hughes, 2004: 45(. أنا أيًضا، أخفيت نف�سي عن طريق تأجيل 
أحكامي األخالقية والسياسية، وحافظت على الغموض حول هويتي الطائفية املتصورة، حتى لو تم الضغط 
 من استخدام االقتراب من الهوية الجماعية، أعطتني حقيقة أنني كنت على استعداد 

ً
بخصوصها. بدال

ا. أخيًرا، أكملت املقابالت املتنوعة الخاصة بي 
ً
لالستماع بإسهاب لقصصهم، صدقية كبيرة وثقة واعتراف

بمقاالت وسائل اإلعالم ومواد وسائل التواصل االجتماعي، ومنها مقاطع )يوتيوب( ومنشورات )فيسبوك( 
والوثائق الشخصية والتسريبات. باستخدام الوسائل الثالث وتقاطع التحقيقات، تظهر صورة معقدة عن 

الجماعات شبه العسكرية املوالية لألسد.
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تعبئة الشبيحة في حمص

لعبت مدينة حمص دوًرا مهًما في شالل النشاط الثوري الذي اجتاح سورية منذ بداية 2011 فصاعًدا. 
وكانت حمص تاريخًيا مدينة ذات أغلبية سنية ومسيحية، لكن الهجرة العلوية من الريف إلى املدينة زادت 
في السبعينيات وبحلول 2010، وكانت هناك أقلية كبيرة من العلويين تعيش هناك، وتسيطر على حصة 
غير متناسبة مع تعدادها من الوظائف الحكومية، من ضمن ذلك املناصب الحساسة في األجهزة األمنية 
)الشرطة، الجيش واملخابرات(. بدأ النشاط السيا�سي والتظاهرات الجماهيرية في حمص باالنتشار واكتساب 

الزخم، مع االنتفاضة املدنية األوسع في جميع أنحاء سورية. 

مرت االنتفاضة بثالث مراحل متميزة: النشاط الالعنفي والتمرد العسكري والحرب األهلية، وأخيًرا تصعيد 
عنف النظام؛ الحصار واالعتقاالت الجماعية والتدمير العام ملناطق املعارضة )Baczko et al., 2018(. بدأت 
املرحلة األولى في منتصف آذار/ مارس عقب انتفاضة درعا والتظاهرات الداعمة في دمشق، حيث انتشرت 
لجان التنسيق املحلية في املدن السورية، وامتدت االحتجاجات إلى حمص أيًضا. يوم الجمعة، 18 آذار/ 
مارس 2011، بعد دعوات عبر اإلنترنت لـ)جمعة الكرامة(، تظاهر آالف من أبناء حمص في شوارع املدينة. 
على سبيل املثال، حول مسجد خالد بن الوليد، في حي الخالدية الذي تقطن فيه الطبقة العاملة السنية، 
تجمع )2000( شخص وتظاهروا، لكن قوات األمن والشبيحة اعتدوا على عدد منهم واعتقلوهم. ومنذ ذلك 
الحين، تظاهر أبناء حمص »الحماصنة« بانتظام في أيام الجمعة، حيث تعرضوا للفتك أكثر، وبحلول أوائل 
لون في كل أسبوع. لقد حضر كثير من الناس كثيًرا من 

َ
نيسان/ أبريل، كان عشرات املتظاهرين ُيقَتلون أو يعتق

عرف باسم )عاصمة الثورة(. 
ُ
التظاهرات بطريقة مستدامة، حتى أصبحت حمص ت

بحلول أوائل آب/ أغسطس 2011، أنشأ جنود وضباط منشقون عن الجيش العربي السوري الجيش 
السوري الحر، واكتسب التمرد طابًعا ذا مسارين: النشاط املدني، والتمرد العسكري. تحولت االنتفاضة 
إلى هجمات متفرقة على دوريات الشرطة ونقاط  املسلحة من أعمال دفاعية ضد اعتداءات النظام، 
التفتيش العسكرية ومراكز املخابرات، وبحلول أواخر 2012، انهار احتكار الدولة للعنف، وشهدت املدينة 
 طائفًيا. كانت املرحلة الثالثة واألخيرة من االنتفاضة هي سحق النظام املدينة من 

ً
تفتيًتا مناطقًيا وفصال

خالل العنف املتوحش. 

مع تصاعد القتال تدريجًيا، من صراع منخفض الحدة باألسلحة الصغيرة، إلى حرب أهلية غير متكافئة، 
استخدم النظام بشكل متزايد األساليب الوحشية، من ضمن ذلك الحصار املميت واألسلحة الثقيلة التي 
تشمل الضربات الجوية والقصف العشوائي ملناطق املعارضة. استمر القتال، مع خسارة املتمردين لألرض 
جِلي 

ُ
ببطء، ولكن بثبات، حتى أوائل أيار/ مايو 2014، توصلت األطراف املتحاربة إلى وقف إطالق النار، وأ

املقاتلون املتمردون املتبقون إلى شمال سورية. بحلول 2015، عاد النظام إلى السيطرة الكاملة على حمص، 
وانتهت االنتفاضة بحكم األمر الواقع)8(.

)8(  - للحصول على نظرة عامة عن الثورة في حمص، انظر:
https://bit.ly/3hfmXNz )Friedrich-Ebert-Stiftung: 201( ،الفصل السادس(.
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بدأت التعبئة شبه العسكرية لدعم قمع نظام األسد ضد االنتفاضة على خطا التظاهرات األولى. منذ 
عام 2011 فصاعًدا، شهدت املدينة استقطاًبا سياسًيا، حيث بدأت بعض األحياء في االحتجاج الجماهيري 
ضد النظام، ما أدى إلى تحركات شبه عسكرية كبيرة لقمعهم، ومع ذلك ظلت أحياء أخرى غير مشاركة إلى 
ت على الحياد/ ال مبالية ألسباب عدة. خرجت التظاهرات الجماهيرية اليومية أو األسبوعية من 

ّ
حد ما وظل

األحياء ذات األغلبية السنية والعمالية في بابا عمرو، جوبر، الخالدية، الوعر، البياضة ودير بعلبة، وإلى 
حد ما املناطق املختلطة من السنة واملسيحيين من الطبقة الوسطى، مثل اإلنشاءات وباب السباع وكرم 

الزيتون وباب الدريب)9(. 

على الرغم من أن النظام قاد طيًفا واسًعا من القوات األمنية في حمص )خصوًصا الفروع األربعة الرئيسية 
مها في املناطق العلوية في األغلب، 

ّ
للمخابرات(، فقد حّرض مجموعات شبه عسكرية موالية للنظام ونظ

مثل الزهراء ووادي الذهب )الطبقة العاملة(، وكذلك عكرمة والنزهة وكرم اللوز )الطبقة الوسطى(. يمكن 
إرجاع ظهور الشبيحة كعنصر فاعل رئيس وظاهرة عامة إلى هذه املرحلة األولى من التعبئة شبه العسكرية. 
 كمجموعة فضفاضة وغير رسمية ومتماسكة 

ً
وكما الحال في باقي أنحاء سورية، ظهر الشبيحة في حمص أوال

كِلت تدريجًيا، من خالل )اللجان الشعبية(، ثم )الدفاع 
ُ

بشكل وثيق على أساس القرابة أو الجوار، ثم ش
الوطني(، حيث تغيرت مهماتها وانتماءاتها املؤسسية تدريجًيا مع مسار الصراع)10(.

وفًقا ملعظم األشخاص الذين قابلتهم، ومنهم أولئك الشبيحة أنفسهم، جاءت التعبئة من مجموعة 
واسعة من األوساط العلوية في األغلب: رجال األعمال املؤثرين، واملجرمين املدانين، والشيوخ العلويين، 
ورؤساء فروع املخابرات، وكبار العائالت، وعشاق الفنون القتالية، وضباط الجيش واملخابرات املتقاعدين، 
وحتى املنظمات اإلنسانية. قد يكون هناك مشاركون غير محتملين، مثل الشركات واملكاتب العقارية في 
حمص، كانوا مؤثرين في تنظيم الشبيحة، بسبب عالقاتهم الوثيقة مع املخابرات التي كانت بحاجة إلى جمع 
معلومات وثيقة عن األحياء، مثل أسماء العائالت التي تعيش فيها وعناوينها. شوارع ومنازل معينة. وبما أنهم 
قادرون على حشد مجموعة للقيام بمهمات قمع ناشطي املعارضة، من ضمن ذلك تفريق التظاهرات، 
واإلبالغ عن الناشطين وكتابة التقارير عنهم، واقتحام األحياء وحشدها، فقد تسامح النظام وشجع نشاط 
الشبيحة)11(. تمت التعبئة في حمص، وسارت بشكل عام من خالل أربع مسارات: القرابة، ورجال األعمال 
)البزنس(، والحزب، والطائفة. ال بد أن يكون حشد هذه الهياكل املوجودة مسبًقا وإعادة توجيهها إلى العنف 

السيا�سي أكثر فاعلية من إنتاج قوة جديدة من الصفر وسط الصراع.

مع انتشار التظاهرات واالعتصامات واالحتجاجات املدنية، اشتدت ردة فعل نظام األسد عليها: اتسعت 
ن النظام الشبيحة ونظمهم بشكل 

ّ
االعتقاالت، وزادت املراقبة، وانتشرت الحواجز. وأكثر من ذلك، مك

متزايد، لدرجة أنه في غضون أعوام، أصبحت حمص تعرف باسم عاصمة ظاهرة الشبيحة في سورية. 
ال توجد دراسات رسمية في هذه املرحلة من التعبئة شبه العسكرية، لكن املقابالت العميقة مع موظفيها 

)9(  - انظر الشكل )1( لخريطة حمص الذي يظهر نشاط املعارضة، وبخاصة التظاهرات، تشرين الثاني/ نوفمبر 2011.

)10(  - للحصول على دراسة مبكرة، انظر: نقاش )2013(،
https://bit.ly/3t3QDD5

)11(  - مقابلة مع ك. ك.، 13 تشرين األول/ أكتوبر 2015، إسطنبول.
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 غير معروف نسبًيا، ُيدعى صقر 
ً

ظهر أن رجال
ُ
وضحاياها، مدعومة بأبحاث على وسائل التواصل االجتماعي، ت

رستم )مواليد 1974(، سرعان ما صعد إلى الصدارة بوصفه قائد الشبيحة في مدينة ومحافظة حمص. 
تركت قوته وتأثيره في املدينة بصمة ال تمحى على العنف في حمص، وفي نهاية املطاف على الصراع بأكمله. 
ينحدر رستم من قرية )خربة الحمام( العلوية )شمال غرب حمص(. قصة عائلته هي قصة نموذجية إلى حد 
ا عن العمل والتعليم. 

ً
ما عن انتقال العلويين في املناطق الريفية إلى مدينة حمص في عهد حافظ األسد، بحث

نشأ رستم أيًضا في حمص، وأنهى تعليمه مهندًسا، وأصبح رجل أعمال في شركة تطوير واستثمار عقاري 
تدعى )داماس( )االقتصادي، بدون تاريخ(. طوال العقد األول من القرن الحادي والعشرين، كان رستم رجل 
أعمال غير ملحوظ إلى حد ما، يعمل في مدينة حسياء الصناعية جنوب حمص، ويعيش في حي النزهة. في 
مرحلة ما، يبدو أنه خسر نعمته ونفوذه، بسبب مزاعم بأشكال مختلفة من الفساد واإلثراء الذاتي. جاءت 

انتفاضة 2011 في لحظة مناسبة، حيث دفعته إلى أشكال غير مسبوقة من السلطة والثروة )12(.

عند اندالع انتفاضة 2011، حثه عمه )والد زوجته(، بسام الحسن، وهو عميد في الحرس الجمهوري، 
على االنضمام إلى )جمعية البستان الخيرية( لحوت املال رامي مخلوف )ابن خال بشار األسد(. استمد رستم 
كثيًرا من قوته من عالقة القرابة هذه مع العميد الحسن. خالل شهري نيسان/ أبريل وأيار/ مايو 2011، 
أشرف رستم على تعبئة الشباب العلويين وتجنيدهم في شبكات الشبيحة في حمص التي أعيد تنظيمها في 
كلت في 2013. لم تكن امليليشيات 

ُ
اللجان الشعبية في صيف 2011، وشكلت نواة قوات الدفاع الوطني التي ش

األخرى مثل كتائب البعث قوية وحاضرة في أي مكان، مثل الشبيحة الذين تحولوا إلى قوات الدفاع الوطني 
 عن مساعدة 

ً
في حمص. كان لهذه الجماعات املسلحة مهمة مزدوجة تتمثل في حماية األحياء العلوية، فضال

األجهزة األمنية في قمع االنتفاضة. كانت املشاركة طوعية مقابل بعض الدعم املادي، وقام النظام تدريجًيا 
بتخصيص الرواتب واملوارد والدعم اللوجستي، من ضمن ذلك األسلحة، مع نمو أعداد الشبيحة وقوتهم 
في املدينة بشكل كبير. بحلول أوائل 2012، تجاوز عددهم )2500(، وأصبح رستم طاغية حمص وسيدها، 
 Dagher, 2019:( وغدا أقوى من املحافظ ورئيس البلدية ومن ضباط الجيش املحلي ورؤساء املخابرات
275–274(، حتى إن قوته بدت تزعزع هياكل النظام القائمة، وفي منتصف عام 2013 اندلعت توترات 
متأججة بين قوات الدفاع الوطني وقوات األمن، في اشتباكات اضطرت دمشق إلى التدخل بسببها. قام 
النظام بترقية صقر وأبعده وعينه رئيًسا لقوات الدفاع الوطني في سورية. بحلول عام )201، عندما بدا أن 
النظام يتجه نحو نصر عسكري ال مفر منه، لم يعد رستم يعمل مع قوات الدفاع الوطني، ولكنه عمل مع 
ف وراءه مدينة مدمرة ومنقسمة، كان 

ّ
املنظمات غير الحكومية الجديدة )NGO(، مؤسسة الشهيد)13(. خل

هو وأتباعه في قوات الدفاع الوطني مسؤولين عن جزء كبير منها.

ُيظهر صعود تاجر مخدرات غير معروف نسبًيا وغير ذي صلة، مثل صقر رستم، على كامل بيروقراطية 
النظام األمنية واإلدارية نقطتين: األولى أن شبكات الرعاية بدأت في العمل جنًبا إلى جنب مع القرابة، بصرف 

)12(  - مع العدالة )2019: 435 437-(. مقابلة على )فيسبوك مع صقر رستم، 24 أيلول/ سبتمبر 2018. ]كتاب أصدرته منظمة مع العدالة: 
القائمة السوداء باللغة اإلنكليزية والعربية[.

https://bit.ly/3JPT82m

)13(  - راجع املوقع الرسمي ملؤسسة الشهيد:
https://bit.ly/3v8NioK
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 بارًزا على أن ترقية أفراد 
ً

النظر عن شبكات الرعاية الحالية لحزب البعث وبيئة األعمال. وكان ذلك مثاال
األسرة أمر ضروري، بل مرغوب فيه، إذا كانت الخطوة تحمل وعًدا وإمكانية تعبئة الرجال للمهمات شديدة 
الحساسية التي تتطلب الثقة وحسن التقدير؛ والثانية أن نطاق )االستقطاب( و)التصعيد( لم يقتصر على 
النظام واملعارضة، بل امتد أيًضا، بشكل حاسم، إلى داخل النظام. لقد أدت تعبئة الشبيحة إلى تهميش 
البيروقراطيين، وتجاهل املعتدلين املحتملين، وجلبت إلى السلطة طبقة اجتماعية جديدة من العلويين من 
الطبقة الدنيا ومن الرعاع. لم يكن هؤالء الرجال يخشون ويكرهون املجتمعات السنية املتمردة في حمص 
فقط، حتى قبل الصراع، ولكنهم أيًضا يشعرون باالستياء من موقعهم الهام�سي داخل الهياكل املوروثة 
األوسع خالل العقد األول من حكم بشار األسد. كانت هذه لحظة )التألق(، واغتنموا الفرصة من دون تردد.
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مجازر حمص 

 لعنف النظام ضد املدنيين الذي استمر 
ً
 موازية

ً
كانت حالة املّد والجزر في املواجهات العسكرية عملية

في مناطق املعارضة )من خالل القصف والغارات الجوية(، وكذلك في مناطق سيطرة النظام )من خالل 
االعتقاالت واإلعدامات واملجازر(. يجب أن ُينظر إلى هذا املوجه/ الحامل األخير للعنف على أنه عملية 
مستقلة إلى حد كبير، وليست ظاهرة مصاحبة للحرب، وهي عملية منفصلة بوضوح عن القتال بين املقاتلين 
على الجبهات، )ولكنها مرتبطة بها(. تكونت حملة القمع التي شنها نظام األسد على االنتفاضة من مجموعة 
من التنازالت السياسية التجميلية، ومحاوالت االستيعاب، والتهديدات والترهيب ضد الناشطين املحتملين، 
 عن حملة عنف ال هوادة فيها تصاعدت تدريجًيا إلى تدمير عام ألي معارضة سياسية. تبرز كثير من 

ً
فضال

أشكال العنف ألهميتها وتأثيرها في مدينة حمص، لكن مجازر 2011 و2012 كانت ذات صلة بشكل خاص 
لرسم مسار الصراع منذ ذلك الحين. ارتكب الشبيحة في حمص كثيًرا من أعمال العنف هذا، حتى أصبح 
ا للعنف الذي ارتكبوه. كانت هذه املجازر على وجه الخصوص ممثلة لعنف الشبيحة، 

ً
لفظ الشبيحة مرادف

من حيث إنها وّضحت أشكال العنف التي يرتكبونها، وكشفت عالقاتهم مع الدولة. سيرسم هذا القسم 
صورة الرتكاب هذا العنف، باستخدام مقابالت مع كل من الضحايا والجناة كأمثلة حية للقمع األوسع.

كانت إحدى املذابح األولى في املدينة هي مذبحة ساحة الساعة في 18-19 نيسان/ أبريل 2011. بحلول 
منتصف نيسان/ أبريل 2011، مرت أيام جمعة دامية عدة، حيث كان عشرات ُيقَتلون كل يوم في جميع 
أنحاء سورية. أطلق الثوار على تظاهرات الجمعة 15 نيسان/ أبريل 2011 اسم )جمعة اإلصرار(، واندلعت 
احتجاجات حاشدة في مدن مختلفة، منها املدن الكبرى، دمشق، حلب، حمص، حماة، بانياس، من جديد 
تل عشرات)14(. يوم السبت، في 16 نيسان/ أبريل، ألقى بشار األسد خطاًبا متلفًزا أمام مجلس الشعب، 

ُ
ق

ناقش فيه مجموعة واسعة من الحقوق السياسية واملدنية، من ضمن ذلك الحق في التظاهر، لكنه تجاهل 
أعمال العنف والقتل من قبل قوات األمن الرسمية، بل لم يظهر أي تأثير لنّياته الحسنة املعلنة على األرض 
ِتلوا في اليوم 

ُ
)سانا، 2011(. في حمص على سبيل املثال، أطلقت القوات األمنية النار على جنازات من ق

السابق، فأدى ذلك إلى مزيد من التظاهرات. في النهاية، قرر عدد من الثوار اتخاذ إجراءات جريئة ونقلوا 
االحتجاجات إلى وسط املدينة: ساحة الساعة. اجتذبت تلك التظاهرة حشًدا كبيًرا، وبدأ آالف في تنظيم 
اعتصام احتفالي بالخيام )مثل ميدان التحرير في القاهرة(، استمر حتى الليل. بعد غروب الشمس، اتخذ 
أفراد األمن مواقعهم تدريجًيا حول الساحة، وتؤكد شهادات شهود العيان أن شرطة )حفظ األمن( كانت 
تقف مكتوفة األيدي ولم تتدخل، في حين إن وحدات املخابرات الجوية واملخابرات العسكرية والشبيحة 
املصاحبة لها كانت أكثر عدوانية)15(. حوالى الساعة 2:00 صباًحا، بدأ الهجوم، وفتح الشبيحة نيراًنا عشوائية 

)14(  - على وجه الخصوص، كان لفيديو انتشر بسرعة البرق، للضرب واإلذالل واالعتقاالت الجماعية للمتظاهرين في بانياس، تأثير خطر في 
 .)Shaam Network S.N.N., 2011( الرأي العام في سورية وخارجها

)15(  - في الواقع، كانت هناك حتى مفاوضات جادة بين ضباط األمن املرتبطين بالجنرال في الجيش مناف طالس )املطلع على النظام والصديق 
الشخ�سي لبشار األسد( وبعض قادة املجتمع املحلي في امليدان. لكن بحسب روايات مطلعة، أمر بشار األسد بنفسه، اللواء علي يونس، املخابرات 

العسكرية، بفض االعتصام بالقوة، باقتحام امليدان وإطالق النار. مقابلة عبر سكايب مع W.A، 23 تموز/ يوليو 2018.
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تل أو ُجرح كل من لم يتمكنوا 
ُ
تصم اآلذان من فوق أسطح املنازل، فيما تفرق الناس وهم في حالة ذعر. وقد ق

من النجاة في املذبحة، ثم اقتحم الشبيحة الساحة، وأعدموا الجرحى وأفرغوا املنطقة من الجثث ونقلوها 
لقي القبض عليهم، 

ُ
ّسلم أي جثة إلى ذوي القتلى)16(. واعُتِقل املتظاهرون الذين أ

ُ
إلى أماكن مجهولة، ولم ت

حيث انتهى بهم املطاف إلى السجون أو اإلخفاء القسري، وما يزال عدد األشخاص املفقودين كبيًرا. لهذه 
 Al-Hadeed,( إلى أكثر من 300 قتيل 

ً
األسباب، فإن عدد القتلى غير واضح، وتراوح التقديرات بين 83 قتيال

.)2014

كان مرتكبو مذبحة ساحة الساعة في األساس من أفراد الشبيحة وفروع املخابرات، كما اتضح من 
لقطات الهواتف الذكية التي التقطها الجناة أنفسهم لالحتفال بالسيطرة على الساحة. في هذه املقاطع، 
كانوا يهتفون بفرح بشعارات مؤيدة لألسد، ويقفون على جثث القتلى، ويلصقون رسومات على الجدر في 
 Abu Silmya,( مع زمالئهم الشبيحة )الساحة، ويهينون املتظاهرين ويهددونهم، ويلتقطون صور )سيلفي
ط 

ّ
2011(. طوال الليل، احتفل الشبيحة وتبادلوا التهاني في ما بينهم لقمع الثورة في حمص بشكل نهائي. تسل

رواية شاهد عيان ملسؤول منشق من املخابرات، شارك في املجزرة، الضوء على ارتكاب عمليات القتل 
وتؤكد روايات املتظاهرين أنفسهم:

 كان املتظاهرون جالسين في امليدان. قيل لنا إن علينا أن نفّرقهم بالعنف، إذا لزم األمر. كنا هناك 
مع املخابرات الجوية والجيش والشبيحة. حوالى الساعة )3:30( صباًحا، تلقينا أمًرا من العقيد عبد 
النار أكثر من  النار على املتظاهرين. بقينا نطلق  الحميد إبراهيم من مخابرات القوات الجوية بإطالق 
تل وُجرح عشرات من األشخاص. بعد ثالثين دقيقة، وصلت الحفارات وعربات اإلطفاء. 

ُ
نصف ساعة. ق

رفعت الحفارات الجثث ووضعتها في شاحنة. ال أعرف إلى أين أخذوها. وانتهى األمر بالجرحى في املستشفى 
العسكري في حمص. بعد ذلك بدأت سيارات اإلطفاء بتنظيف الساحة)17(.

أسد محسن )مواليد 1984( ينحدر من قرية املشرفة املختلطة من علويين ومسيحيين. عند اندالع 
االنتفاضة، كان محسن يعمل في أحد فنادق عّمان، لكنه ترك العمل وقّرر العودة إلى سورية والتطوع في 
تشكيالت الشبيحة املبكرة، )لحماية عائلتي، وقريتي، ومجتمعي/ طائفتي(. وقال في مقابلة: »سمعت أن السّنة 
أشعلوا النار في أطفال العلويين في الالذقية، وذبحوا جنود الجيش في جسر الشغور«. في كثير من املقابالت 
التي أجريت خالل عامي )201 و2018، أوضح أنه شارك في مذبحة ساحة الساعة كإجراء وقائي، من دون 
ئ  أن ُيظهر أي ندم على اإلطالق)18(. قصته هي إلى حد ما نموذجية لرجل علوي في الثالثينيات من عمره، ُعّبِ
بسبب خليط من الخوف الطائفي من سيناريوهات املستقبل، وشائعات عن الفظائع، منحه السلطة مع 

)16(  - مقابلة مع أ. د، 8 تشرين األول/ أكتوبر 2015، إسطنبول. 2 آب/ أغسطس )201 في تورونتو. مقابلة مع ن. أ. ج، 9 كانون الثاني/ يناير 
2016، إسطنبول. مقابلة مع أ. س، 29 حزيران/ يونيو 2016، أمستردام. مقابلة مع ر. س، 24 تشرين الثاني/ نوفمبر 2016، أوتريخت. شاهد 

مجموعة لقطات الفيديو من موقع اللجنة السورية لحقوق اإلنسان على:
https://bit.ly/3h8Vtt9

 عن هيومن رايتس ووتش )2011: 23(.
ً

))1(  - أجرت )هيومن رايتس ووتش( مقابلة معه في لبنان بعد شهرين من املجزرة. نقال
https://bit.ly/35l3hFj

)18( - مقابالت على )سكايب( مع أسعد محسن، 23 تموز/ يوليو، ) آب/ أغسطس، )1 آب/ أغسطس، 19 آب/ أغسطس، 4 أيلول/ سبتمبر، 
5 أيلول/ سبتمبر، ) أيلول/ سبتمبر 2018.
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اإلفالت من العقاب. يعكس كثير من الشبيحة اآلخرين هذا املنظور حول الصراع وتأطيره. 

كانت مذبحة ساحة الساعة ذات صلة بشكل خاص ألسباب عدة: كانت أّول عنف منظم نفذه الشبيحة 
فذت ضد بروتوكوالت ورغبات بعض أقوى رجال األمن )من ضمن ذلك 

ُ
بأكثر الطرائق علنية وظهوًرا، ون

مناف طالس(، واألهم من ذلك كله أنها عّجلت بالعنف على جانبي االنقسام السيا�سي. إطالُق النار على 
املتظاهرين العّزل، واجتياح امليدان لضرب املتظاهرين وقتلهم، واالحتفال بنشوة هذا العنف الجائر، انتهك 
 القديمة، وأر�سى معايير جديدة في املشهد السيا�سي العام في سورية. كانت املذبحة بمنزلة سكين 

َ
األعراف

اخترق املجتمع، كإشارة ال هوادة فيها: أي شخص لديه الجرأة الكافية للتظاهر عليه أن يخ�سى انتقاًما عنيًفا 
للغاية من الشبيحة الذين عملوا على مرأى من الجميع وتغا�سى النظام عن وحشيتهم. لذلك كانت املذبحة 
أيًضا صدمة كبيرة للمدينة بشكل خاص وللبلد بشكل عام، حيث إنها أرعبت الضحايا وبيئتهم االجتماعية 
والسياسية، وشجعت الشبيحة الذين كانت املذبحة بالنسبة إليهم أول اعتداء قاتل يرتكبونه عالنية. كانت 

ب الهويات الطائفية.
ّ
املذبحة نقطة تحول في استقطاب الهويات السياسية وتصل

مع استمرار التظاهرات وانتشارها، استمر القمع. في يوم الجمعة التالي )22 نيسان/ أبريل 2011(، تجّمع 
متظاهرون في أحياء مختلفة بدمشق، مرددين شعار )الشعب يريد إسقاط النظام(، داعين إلى اليقظة 
واالنتقام، وتمزيق الالفتات العامة وصور األسد )Yassin-Kassab and Al-Shami, 2016: 46–48(. وشهدت 
حمص أيًضا تظاهرات، وشهد شهرا أيار/ مايو وحزيران/ يونيو عدًدا من القتلى يومًيا في هذه االحتجاجات. 
وبحلول أواخر تموز/ يوليو 2011، سجل مركز توثيق االنتهاكات أكثر من 500 حالة قتل مؤكدة في حمص)19(. 
في ذلك الصيف، مع تصعيد النظام وعسكرة قمعه ضد االنتفاضة، وبخاصة في درعا، جنوب البالد، بدأ 
جنود الجيش السوري في االنشقاق واالختباء في بلداتهم أو في أحياء املعارضة. وكان الرد األولي هو الدفاع عن 
التظاهرات، لكن الدفاع تصاعد إلى مناوشات، ثم تغيرت بعد ذلك إلى هجمات على حواجز ومواقع تابعة 
للنظام. وفي 29 تموز/ يوليو 2011، أعلن العقيد رياض األسعد تشكيل الجيش السوري الحر، وتداخلت 

 .)International Crisis Group, 2012( دينامية االنتفاضة -القمع مع صراع مسلح غير متكافئ

ضغط النظام على الناس في األحياء عمًدا من أجل عزل االنتفاضة عن التنسيق، وعزل املدينة، ومن 
أجل تنسيق القمع. مع إغالق الساحات وانقطاع االتصاالت، انسحبت التظاهرات إلى األحياء املتمردة، 
مثل بابا عمرو وكرم الزيتون والخالدية، حيث حاولت مجموعة متنوعة من فصائل الجيش السوري الحر 
صّد هجوم النظام، وقاَمت بأعمال عنف دفاعية وهجومية، على سبيل املثال، قتلت الجنود املتمركزين 
على حواجز النظام أو نصب كمائن للمسافرين عبر أحيائهم )Leenders, 2016(. أصبحت املدينة متوترة 
ومجزأة مع انتشار نقاط التفتيش عبر نسيجها االجتماعي واالقتصادي والطائفي. بحلول تشرين األول/ 
أكتوبر 2011، أغلق النظام األحياء املتمردة، وأصبحت املناوشات بين الجيش السوري الحر والجيش 
العربي السوري تجارب منتظمة في املدينة. بعدئذ، بدأ النظام بإغالق أحياء املتمردين ومحاصرتها بشكل 
جدي، في محاولة لخنقهم واستسالمهم )Al-Fares, 2015(. عومل السكان الذين يمرون عبر نقاط التفتيش 
كمتظاهرين مشتبه بهم أو مقاتلين من الجيش السوري الحر، وتعرضوا بشكل منتظم لإلذالل واالعتقاالت. 
وأخيًرا، اقتحمت قوات النخبة وأجهزة املخابرات األحياَء، في عمليات بحث واعتقال عنيفة، ارتكب خاللها 

)19(  - راجع البحث في قاعدة البيانات لتلك الفترة على موقع مركز توثيق االنتهاكات في سورية:
https://bit.ly/3saSt5G
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الشبيحة مجازر عشوائية بحق السكان املدنيين. 

إن مجزرتي )كرم الزيتون( خير مثال على مسار األحداث هذا. يقع الحي الذي تقطنه أغلبية سنية في 
غلق الحي 

ُ
منطقة استراتيجية بين ثالثة أحياء معظمها من العلويين )النزهة، وعكرمة، والزهرة(، حيث أ

بنقاط التفتيش وظل ُيقَصف طوال أواخر عام )20(2011. في 26 كانون الثاني/ يناير 2012، حاصرت مخابرات 
)أمن الدولة( الحي، واقتحم الشبيحة الحي مشًيا على األقدام، وداهموا املنازل وقتلوا ما ال يقل عن 36 مدنًيا 
بشكل عشوائي. وكان أحد الضحايا هو محمد تركي املحمد )2)19-2012(، وهو معتقل سابق أطلق سراحه 
من السجن قبل وقت قصير من املجزرة وعاد إلى منزله، ليقتل في املجزرة)21(. تلت تلك املجزرة مذبحة ثانية 
في أوائل آذار/ مارس. في 9 آذار/ مارس 2012، دخلت دبابات الجيش العربي السوري كرم الزيتون، وبدأت 
في قصفه. في ليلة 11 آذار/ مارس، طّوقت مخابرات أمن الدولة والشبيحة الحي، وداهمت املنازل املأهولة، 
 يرتدون 

ً
 ونساء وأطفاال

ً
ظهر لقطات فيديو للجثث رجاال

ُ
 في املنطقة)22(. ت

ً
وقتلت ما ال يقل عن 47 امرأة وطفال

مالبس مدنية، وقد أصيبوا بطلقات نارية في الوجه، حناجرهم مفتوحة، ومطعونة، ومقطعة، ومحروقة، 
 فظيعة للغاية من العنف. ووصف ناشط محلّي ُيدعى )أبو معاذ( معلًقا على مقطع الفيديو، 

ً
تظهر أشكاال

بالتفصيل جروح الضحايا وأسماءهم، وسط فو�سى عارمة من أفراد األسرة املكلومين. يقدر عدد القتلى 
بين 40 و60 مدنًيا، بينهم نساء وأطفال، وال سيما عائالت بهادر وعكرا واملحمد )الشبكة السورية لحقوق 
اإلنسان 2012(. وقد اغُتصبت بعض النساء قبل قتلهّن، وفًقا للناجيات)23(. كانت مجازر كرم الزيتون 
تل فيها أطفال عّزل بدم بارد، في تجاوز مرعب ملا يعد عتبة أخالقية أخرى في 

ُ
واحدة من أولى املذابح التي ق

ظل القمع املتصاعد باستمرار.

ت هويات الجناة غير واضحة مدة طويلة، وفي ظل توازن االحتماالت، كان من املعقول جًدا أن تكون 
ّ
ظل

الجهات الفاعلة املوالية للنظام هي املسؤولة على األرجح. اعترفت وسائل اإلعالم املوالية للنظام بأن املجزرة 
قد حدثت بالفعل، لكنها أطلقت على الفور حملة تضليل. أنكرت مسؤولية الشبيحة، وألقت مسؤولية 
املجزرة بشكل غامض على )الجماعات اإلرهابية املسلحة( بقيادة رجل يدعى )نوار املحيميدي(، وهو شخص 
سيئ الحظ ُجرَّ أمام الكاميرات لتالوة اعتراف مكتوب بوضوح)24(. ولكن أيًضا في التوثيق والصحافة األكثر 
جدية، كانت هويات الجناة غير واضحة إلى حّد ما، واستخدم املصطلح العام )الشبيحة(. وذكر ناجون عن 

)20(  - شاهد مئات مقاطع الفيديو حول كرم الزيتون في هذه الفترة على قناة يوتيوب »أنقذوا حمص«:
https://bit.ly/3LVQVV2

)21(  - شاهد فيديو جثمانه: »الشهيد محمد تركي املحمد« أنقذوا حمص، 30 كانون الثاني/ يناير 2012، على املوقع:
https://bit.ly/3seorOJ

.)National Coalition )2013: 8–9 :22(  - انظر تقرير االئتالف السوري بناًء على معطيات لجان التنسيق املحلية(
https://bit.ly/36A2G3q

)23(  - هيومن رايتس ووتش )2012: 16-19(. مقابلة مع م.أ، أمستردام، 22 أيلول/ سبتمبر 2018. أكد تقرير لجنة التحقيق التابعة لألمم املتحدة 
أن الشبيحة عرضوا، في كرم الزيتون، نساء عاريات في الشوارع واغتصبوهن وقتلوهن )مكتب املفوض السامي لحقوق اإلنسان، 2012: 18(.

https://bit.ly/3Hgoiyi

)24(  - قناة الدنيا )2012(. مذيعة هذا البرنامج هي سالم إسحاق التي تم االتصال بها لكنها رفضت إجراء مقابلة معها.
https://bit.ly/3vc7aaQ



مركز حرمون للدراسات المعاصرة

19

 Human Rights( ”الجناة أن “بعضهم كانوا يرتدون مالبس مدنية، وآخرون كانوا يرتدون مالبس عسكرية
Watch, 2012: 16(. إن شهادات الناجين، ووسائل التواصل االجتماعي، ومقاطع )يوتيوب(، واألهم من 
ظهر أن الجناة الرئيسين ملجزرة كرم الزيتون كانوا أعضاء من عائلة 

ُ
ذلك، املقابالت مع شبيحة من حمص، ت

)السايس( الذين ينحدرون في األصل من قرية فاحل في الريف الشمالي لحمص، وكانوا يعيشون في حي 
عكرمة منذ السبعينيات. كان املحرض الرئي�سي للشبيحة هو عي�سى السايس )مواليد 0)19(، املعروف بلقبه 
م إحدى أولى مجموعات الشبيحة في 

ّ
)الخال( أبو علي. والخال هو ضابط متقاعد من القوات الخاصة، نظ

ا مع الشبيحة منذ البداية، وكانا 
ً
حمص التي ضمت أخويه األصغر أحمد وسليمان، وكالهما كان متورط

ناشطين باستمرار في عنفهما في املدينة. كان تأثيره كبيًرا، ويمكن عّده أحد أقوى رؤساء الشبيحة في حمص 
بعد )صقر رستم()25(. وهو معروف أيًضا بالسرية واملراوغة، وقد ثبت أنه من الصعب إجراء مقابلة معه 
حول قصة حياته وحول )األحداث( في حمص. ومع ذلك، كان شقيقه األصغر أحمد أكثر ثرثرة، وشارك قدًرا 

كبيًرا من املعلومات على صفحته على )فيسبوك(، من ضمن ذلك الصور ومقاطع فيديو وتحديثاتهم.

أحمد السايس )مواليد 1978( كان شرطًيا في مكتب محافظة حمص، عندما عّينته اللجنة األمنية في 
حمص مع اللجان الشعبية في أوائل 2011. بحلول 2013، أصبح قائد فرقة في الدفاع الوطني )انظر الشكل 
2(، وقد سبق أن شارك في معارك عدة، وأصيب في بعضها اآلخر. في بضع مقابالت، قدم أحمد وجهة نظره 
حول بداية الصراع ومساره ورؤيته لقوات الدفاع الوطني. بدأ يشرح كيف تحركت اللجان الشعبية من خالل 
)حماية أحيائها وعائالتها وشرفها ومنازلها(. وزعم بأن العلويين هم أقلية فقيرة في سورية، ولذلك كان عليهم 
أن يدافعوا عن أنفسهم ضد االنتفاضة )اإلرهابية( التي كانت -بحسب قوله- مؤامرة دولية. ورفض التقارير 
اإلعالمية وتقارير حقوق اإلنسان حول جرائم الشبيحة، وفي املقابالت األولى، نفى بشكل قاطع أي عنف 
ضد املدنيين، مضيًفا: »لن تؤذي الدولة أي شخص، إذا لم يكن مجرًما«. وكان أحد العناصر األساسية في 
حججه هو منظوره في النوع االجتماعي )الجندري( للصراع. ونفى أي عنف جن�سي من قبل الشبيحة، واتهم 
سّنة حمص بطمعهم بالنساء العلويات وتدنيس )شرفهن(. وكرر شائعة منتشرة على نطاق واسع، مفادها 
أن )السنة من الخالدية( أوقفوا حافلة صغيرة، واختاروا الفتيات العلويات ونزعوا عنهن مالبسهن، وفتح 
بطن امرأة حامل. لكنه لم يقّدم أي دليل على هذه املزاعم، ولم يذكر متى حدثت تلك الحوادث املزعومة)26(. 
وعند إجراء املقابلة، قال إن الوضع في حمص كان مثل عام 2011: »يشعر الناس باألمان، ويمكن للنساء 
”. وقد عّد ناشطون محليون أن أحمد مسؤول عن مجازر عدة 

ً
الذهاب إلى املطاعم في الساعة )3:00( ليال

)Al-Rifa’i, 2014(. وعند سؤاله عن مجزرة )كرم الزيتون( كان أحمد صريًحا جًدا، إذ أكد أنه كان موجوًدا 
في الساحة بتفاخر: »أكلوها، ودعسنا على كراماتهم« ))2(. هذا التعليق األخير هو إشارة واضحة إلى العنف 

الجن�سي، ويوضح كيف يتحدث مرتكبو الفظائع بشكل ملطف عنها، حتى لو كانوا يرون أن العنف مبرر. 

أّدت مجازر أوائل عام 2012 إلى انقسامات عميقة في حمص. دفعت هويات الجناة، واإلفالت من العقاب 
الذي أعقب ذلك، والبراءة الواضحة للضحايا، الصراع أكثر كثيًرا نحو حرب أهلية طائفية علنية. في حين 

)25(  - مقابالت على سكايب مع الخال أبو علي، أيلول/ سبتمبر وتشرين األول/ أكتوبر 2018.

)26(  - مقابالت على سكايب مع أ. أ. س، في 15 أيلول/ سبتمبر 2018.

))2(  - مقابالت على سكايب مع أحمد السايس، أيلول/ سبتمبر وتشرين األول/ أكتوبر 2018.
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دعا الناشطون الالعنفيون إلى ضبط النفس، وأشاروا إلى أن هذا هو بالضبط ما يريده متشددو النظام، لم 
ية من الطبقة العاملة، من االنضمام إلى الجماعات 

ّ
يكن من السهل ضبط كثير من الشباب من خلفيات سن

املسلحة، واالنتقام من العلويين. تطورت دائرة من عمليات الخطف والقتل املتبادلة، حيث أصبحت األحياء 
متجانسة بشكل متزايد. انتقل العلويون من األحياء السنية إلى حد كبير )غالًبا قبل العمليات العسكرية(، 
ِرد السّنة من األحياء العلوية)28(. أدى الفصل إلى تغذية الخوف في املدينة، حيث استمرت املناوشات 

ُ
وط

الصغيرة وانتقم النظام بعنف غير متناسب من مناطق املعارضة. منذ شباط/ فبراير 2012 فصاعًدا، حاول 
النظام نهائًيا )إنهاء( االنتفاضة، بالبطش والعنف الساحق. بين )2 و29 شباط/ فبراير 2012، ارتكبت قوات 
النظام والشبيحة مجزرة واسعة بعد اقتحامها حي )بابا عمرو(. ثم تلت ذلك مجازر في الخالدية ))2 شباط/ 
فبراير(، والسلطانية )29 شباط/ فبراير(، وجوبر 8 آذار/ مارس، ودير بعلبة )5-9 نيسان/ أبريل(، وانتشر 
العنف في الريف، وضرب الحولة وتلدو )25 أيار/ مايو(، والدار الكبيرة )6 حزيران/ يونيو(، التريمسة )13 

 .)Harris, 2018: 34( إلى محافظة حماة 
ً

تموز/ يوليو(، وما بعدها وصوال

حتى اآلن، اكتسبت مجازر حمص ومصطلح )الشبيحة( شهرة دولية: أكدت لجنة تابعة لألمم املتحدة 
تحقق في انتهاكات حقوق اإلنسان في سورية وقوع تسع مجازر على األقل في 2012، وأن الحكومة السورية 
وأنصارها كانوا مسؤولين عن ثمانية منها. ولكن حتى مع مصادر األمم املتحدة، اعترف التقرير بأنهم لم يتمكنوا 
من تحديد هوية الشبيحة على النحو اآلتي: »امليليشيات املوالية للحكومة، من ضمن ذلك الشبيحة، ورد 
أنها عملت جنًبا إلى جنب مع القوات الحكومية في العمليات األمنية والعسكرية. وال تزال طبيعتها الدقيقة 
 OHCHR[،[ وقوتها وعالقتها بالحكومة غير واضحة ». )مكتب املفوض السامي لألمم املتحدة لحقوق اإلنسان
8 :2012(. لم يرد ذكر لصقر رستم، والخال أبو علي، أو أي جان آخر، ويبدو أن مخطط نظام األسد لتعهيد 
العنف إلى الجماعات شبه العسكرية ساري املفعول. ومع ذلك، كان السكان املحليون يعرفون بالضبط 
املسؤول عن املجازر. بشكل عام، كانت املجتمعات العلوية أكثر دراية بهويات امليليشيات من الضحايا 
السنة، ومن بينهم عدد قليل من الناشطين الذين جمعوا معلومات عن جالديهم. عندما ناقشت املجازر 
ا من 

ً
مع من اتصلت بهم من الحماصنة املوالين للنظام، من عكرمة وكفر كمرة، كان الرد الذي تلقيته خليط

اإلنكار والظالمية والتبرير والتهديد املستتر. نفى بعضهم بصراحة وقوع أي مذابح، وزعم بعض آخر أنه كانت 
هناك مذابح، ولكن كان من املستحيل معرفة من هم الجناة، ومرة   أخرى، شّرعها آخرون من خالل افتراض 
(. انتهت هذه املحادثات دائًما مع من يقّدمون لي املعلومات وهم ينظرون 

ً
أن )السّنة قد ذبحوا العلويين أوال

بطرف عيونهم ويتباطؤون في حديثهم، مما أعطى مؤشًرا ينذر بالسوء واللوم الوشيك، أو على ما هو أسوأ. 
لم يختف الفيل من الغرفة.

)28(  - مقابلة عبر سكايب مع أ. أ. س.، في 15 أيلول/ سبتمبر 2018. ومقابلة مع أ. إ.، 4 شباط/ فبراير 2018، النغاوي )ماليزيا(.
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الخاتمة: عواقب مديدة

يمكن النظر إلى الجماعات شبه العسكرية على أنها شكل ومرحلة ودينامية في عملية تشكيل الدولة، ألن 
نشاطها يتجاوز مجرد القتل، ويشمل نزع امللكية، واالستخبارات، وتوفير األمن، ووظائف الدولة األخرى. 
يجد السؤال الرئيس، حول كيفية ارتباط الجماعات شبه العسكرية ودمجها في الدول، مجموعة مثيرة 
لالهتمام من اإلجابات في الحالة السورية. تتجاوز العالقات التكافلية املعقدة مقاربات السيد/ الوكيل 
الكالسيكية، وتشمل تحالًفا للقوى في املجتمع. في عمله اإلثنوغرافي املبتكر، استعاَر ألدو سيفيكو )2015( 
ل بين القوات 

ّ
شك

ُ
املصطلح اإليطالي intreccio )حرفًيا: »التزاوج/ التشابك”(، للتعبير عن أنواع العالقات التي ت

شبه العسكرية ومسؤولي الدولة. ويجادل بأن: التشابك/ التزاوج بين الفاعلين غير الشرعيين والدولة هو 
في حالة  أنها مؤثرات خارجية ال تزال تعيش  إنتاجها على  يتم  التي  في املساحات  امتداد لسيادة الدولة 

طبيعية ]. . .[ أي إنها تمثل امتداًدا لسلطة الدولة وليس تقليًصا لها )ص 23(.

د ميليشيات تعمل كدولة )موازية( أو دولة )ظل(. 
ّ
هذه األشكال الباترمونية من السلطة غير الرسمية تول

بعد كل �سيء، كان شعار الشبيحة املفضل دائًما: )نحن الدولة والك(. إن حقيقة أن الشبكات الخاصة 
الكثيفة، مثل القرابة، يمكن أن تخترق املؤسسات السياسية الرسمية، وتمارس تأثيًرا حاسًما في مسار 
الصراع، تتحدث كثيًرا عن قوتها وسلطتها. على هذا النحو، لم تكن الجماعات شبه العسكرية السورية 
أو  كولومبيا،  مثل  األخرى،  العنيفة  الصراعات  في  املوجودة  تلك  عن  األشكال  من  بأي شكل  مختلفة 

يوغوسالفيا، أو إندونيسيا، أو ساحل العاج.

تسببت مجازر الشبيحة في حمص في إصابة مجتمعات الضحايا، بطرائق عدة. بداية، تسبب العنف في 
استقطاب طائفي حاد في غضون أشهر. إن الفكرة املتداولة القائلة بأن الطائفية أو القومية ليست سبًبا 
للعنف، بل نتيجة له، هي حقيقة بدهية، ولكنها تحتاج إلى املراجعة، ألنهما ليستا نتاًجا حصرًيا بالتبادل، 
ظهر هويات الشبيحة وميولهم بروز الهوية العلوية، 

ُ
وال ُيثبتان بالضرورة من خالل تجارب الحالة السورية. ت

ب هويتهم طوال مدة الصراع إلى أن 
ّ
وال سيما االستياء من تاريخهم ومخاوفهم على مستقبلهم. ويشير تصل

ارتكاب العنف أنتج هوّية، سواء من منظور عرقي، من حيث )وسم( السّنة باآلخرين، أم داخل اإلثنيات من 
حيث االرتباط العدواني/ االنتهاكي. وبما أن النظام لم يسيطر على الشبيحة قط، فقد تنامت سلطتهم بشكل 
 .)Al-Atassi, 2016( )كبير في حمص، وبحلول 2016، ُحدد صقر رستم على أنه )الحاكم غير الرسمي لحمص
 عن املعارضة، كان 

ً
وبالنسبة إلى الطبقة الوسطى والطبقة العاملة من السّنة واملسيحيين في حمص، فضال

ا 
ً
مشهد سيطرة الشبيحة على املدينة بمنزلة صدمة كبيرة. إن إدراك أن النظام كان متواطًئا معهم، ومتورط

بعمق في جرائمهم من خالل توفير الحماية من العقاب على نطاق واسع، ق�سى على أّي إحساس بالعدالة 
لدى السوريين، وأضّر بعقدهم االجتماعي مع الدولة السورية. كانت هناك مزاعم بأن النظام كان يدير 
سياسة سرية للهندسة الديموغرافية لحمص، من خالل السعي إلى تقليل عدد السنة وزيادة قوة العلويين 

.)The Syria Institute, 2017( والشيعة وأعدادهم

ا بوسائل التواصل االجتماعي، مما ضاعف الشكل غير 
ً
كان الشكل الثاني من الصدمات النفسية مرتبط
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املسبوق من الصدمات الثقافية التي لحقت بمجتمعات الضحايا بثالث طرائق: األولى أن تصوير العنف 
تلوا فيها، أو في 

ُ
وعواقبه جعَل الضحايا ضحايا أبديين، حيث يوجد اآلن سجّل دائم لتلك اللحظات التي ق

نا الجناة بطرائق تتجاوز محنة العنف الفوري، حيث 
ّ
أعقابها مباشرة؛ والثانية أن )فيسبوك ويوتيوب( مك

دافع الشبيحة، عبر شبكة اإلنترنت، علًنا عن الدعوات الطائفية إلى العنف، وهددوا الحماصنة بسلطتهم، 
وعرضوا غنائم وجوائز العنف؛ والثالثة أن تصوير الفيديو والقتل دخل في عالقة مدمرة للغاية وذات 
نِتجت مقاطع 

ُ
اتجاهين، إذ لم يقتصر األمر على )تسجيل القتل( فحسب، بل بدؤوا بـ)القتل للتسجيل(. أ

فيديو مروعة لعمليات القتل، بهدف صريح: إرسالها إلى أسر الضحايا وأصدقائهم، من أجل إيصال التأثير 
النف�سي إلى أكبر شريحة ممكنة من مجتمعات املعارضة. على سبيل املثال، اّدعى كثير من املقاتلين واملدنيين 
 أخرى من العنف 

ً
صّور االغتصاب وأشكاال

ُ
أنهم شاهدوا بأعينهم لقطات -باستخدام الهواتف الذكية- ت

 أي مقطع فيديو لالغتصاب الفعلي، لكن مقاطع الفيديو 
ّ
الجن�سي ضد النساء والرجال. شخصًيا، لم أر قط

التي تصّور التعري القسري، وقطع األعضاء الجنسية، وعمليات اإلعدام كانت تهدف بالتأكيد إلى التأثير في 
.)Della Ratta, 2018( الرأي العام بمعنى أوسع

إن آثار التطييف مع إساءة استخدام وسائل التواصل االجتماعي جعلت الخروَج من العنف أمًرا صعًبا 
للغاية، ألنها سمحت للجهات الفاعلة بـ)االنغالق( في عالقات القوة لهذا الوضع بالذات. كانت العواقب بعد 

2012 خطرة للغاية: حرب أهلية متصاعدة، وحصار مدمر، وأخيًرا انتصار باهظ الثمن لنظام األسد.
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 )syriamap.wordpress.com :الشكل )1(: خريطة حمص تظهر التظاهرات في عام 2011 )املصدر
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الشكل )2(: أحمد السايس )الوسط(، مع قوات الدفاع الوطني في حمص

https://bit.ly/3H6eBm8 .2017 املصدر: صفحة أحمد السايس على )فيسبوك(، 20 شباط/ فبراير
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