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يبقى العمل، مهما اتسع، ناقًصا

وغير قادر على اإلحاطة بكل تفاصيل الحكاية.

فالحكاية- دائًما- أكبر من نّصها
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مقدمــة

قبل  أطلقتها  قد  التي كنت  السلسلة  إطار  الكتاب يف  هذا  ُيدرج 
”جتربة املدن املحررة“، وصدر منها كتابان يف  بضع سنوات، بعنوان 
وقت سابق، وعدد من األبحاث؛ كان الكتاب األول بعنوان ”سورية: 
 ،2015 يف  ببريوت،  الريس  دار  من  الصادر  املحررة“،  املدن  جتربة 
والثاين بعنوان ”مآيس حلب، الثورة املغدورة ورسائل املحارصين“، 
بالتعاون مع الصحايف والروائي اللبناين حممد أيب سمرا، وصدر من 

دار املتوسط بإيطاليا يف 2016. 
حكاية  رسد  حماولة  يف  سابًقا،  بدأته  ما  الكتاب  هذا  يف  وأكمل 
ختترب  أن  هلا  ُأتيح  التي  الثائرة  السورية  املدن  يف  وتفاصيلها  الثورة، 
قصرًيا،  اإلفالت  زمن  كان  وإن  األسد،  نظام  قبضة  من  اإلفالت 
هذا  فيختلف  واملعاجلة،  األسلوب  صعيد  عىل  أما  باهظة.  وبتكلفة 
جتاريب  من  يل،  ُأتيح  ما  بقدر  استفدت،  حيث  سابَقيه،  عن  الكتاب 
الوقت  ويف  امليدان.  هذا  يف  اخلربات  بعض  مراكمة  ومن  السابقة، 
وأدرجتها  السابقة،  النصوص  يف  الشهادات  فيه  استخدمت  الذي 
-كام هي- بعد إجراء التحرير وإعادة صوغها، وكانت جزًءا أصياًل 
الكتاب إىل إجراء بعض  الذكر، سعيت يف هذا  الكتابني سابقي  من 
بأرسها،  بناء الشهادات  فأعدت  املعاجلة،  أسلوب  عىل  التعديالت 
بناء  خطوات  ليقود  مسبًقا؛  وضعته  وخمطط  سياق  يف  وضمنتها 
والتحرير،  الكتابة  أساليب عدة يف  العمل  آليات  النص، ودجمت يف 
منه ما ينتمي إىل حقل العمل الصحايف، وهو ميداين يف جتسيده املهنة، 
ومنه ما ينتمي إىل أسلوب الرسد الروائي، حيث اقتىض األمر ذلك، 
بينام يف عدد من الفقرات استخدمت أسلوب البحث العلمي املتبع يف 

حقل العلوم االجتامعية. 
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وعرب دّفتي هذا الكتاب، سعيت إىل رواية أهم املحطات الرئيسة 
من تاريخ الثورة السورية يف مدينة محاة، وكان األمر أشبه باستعادة 
روائية لسريورات احلراك الثوري يف املدينة، من جهة، وحماولة قراءة 
عرض  سبيل  ويف  أخرى.  جهة  من  نقدية،  قراءة  السريورات  تلك 
احلكاية بأقرب ما يكون إىل الواقع، وإىل حقيقة ما جرى، اعتمدت يف 
عميل عىل جمموعة من الشهادات، وسعيت -بقدر ما استطعت- إىل 
الشهادات مع مصادر أخرى خمتلفة، وقد حتققت -إىل  مطابقة هذه 
خالل  من  النص،  يف  وردت  التي  املعلومات  جممل  من  كبري-  حّد 
العودة إىل توثيقات مراكز التوثيق واألبحاث، وإىل أرشطة الفيديو؛ 

ما اقتىض األمر ذلك.
واعتمدت يف هذا العمل عىل جمموعة من املنهجيات واألدوات 
البحوث  جماالت  يف  ومعتمد  كالسيكي  هو  ما  منها  البحثية، 
العمل،  هذا  يف  جهد  من  ُبِذل  ما  عرب  طورته  ما  ومنها  االجتامعية، 
لقاءات  عرب  ُسجلت  التي  الشهادات  كانت  سبقته.  التي  واألعامل 
املراجع  إهنا  أقل  إن مل  العمل،  الشهود، أحد أهم مراجع  مطولة مع 
الوحيدة يف كل مفاصله، وقد ُرويت احلكاية عىل لسان شاهد رئيس، 
محاة،  يف  الثورة  بمجريات  تتعلق  ذاتية،  بسرية  أشبه  شهادته  وكانت 
واعُتمدت يف كل التفاصيل األساسية للنص، والشاهد هو أبو عروبة، 
واسمه الرصيح عبد احلميد الشحنة، أحد أبناء مدينة محاة، ومن أوائل 
الشبان الذين شاركوا يف ثورة شعبهم، وكان شاهًدا -بحكم نشاطه 

وديناميته- عىل معظم احلوادث التي ُعرضت يف الكتاب.  
يروي  الذي  الفصل  يف  فادي(  )أبو  السيد  شهادة  اعتمدت  بينام 
تفاصيل محاة، منذ عام 1964، وحتى ارتكاب نظام األسد جريمته 
الشهادة  هذه  وطوبقت   .1982 عام  من  فرباير  شباط/  يف  الشنعاء 
مع املراجع املكتبية املختلفة التي ألقت الضوء عىل تلك احلقبة، بينام 
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تأكدت من معظم املعلومات التي قدمها الشاهد؛ من خالل العودة 
إىل تلك املراجع، تارة، وإىل مساءلة أشخاص آخرين، كانوا شهوًدا 

عىل تلك املرحلة، يف أحيان أخرى.
ومن الشهود اآلخرين الذين اعتمدت شهاداهتم يف هذا النص، 
كانت شهادة السيدة روزا ياسني حسن التي متكنت زيارة مدينة محاة، 
أواسط متوز/ يوليو من عام 2011، وكنت برفقتها، ومتكنت -عرب 
التحرير  مرحلة  حول  مالحظاهتا  تسجيل  وشغفها-  مالحظتها  دقة 
شهادة  -لذلك-  وكانت  الوقت،  ذلك  يف  محاة  مدينة  شهدهتا  التي 

أصيلة، وجزًءا مهاًم من أسيقة البحث.
هذا  تفاصيل  نسج  يف  اعُتمدت  مصادر  من  تقدم  ما  إىل  وإضافة 
سجلتها  التي  واملشاهدات  املالحظات  مجلة  عىل  اعتمدت  الكتاب، 
يف أثناء زيارايت املتكررة إىل مدينة محاة، يف ربيع وصيف عام 2011، 
يف  إحداها  كانت  عدة،  مناسبات  يف  املدينة  زيارة  يل  أتيحت  حيث 
مرحلة حترير املدينة، وبعدئذ زرت املدينة بعد أن كانت قد تعرضت 
لقصف واقتحام قوات األسد، يف بدايات آب/ أغسطس من ذلك 
العام، ويف تلك الزيارات، متكنت االستامع إىل عدد من الشهادات، 
املدينة،  يف  الثوري  احلراك  عن  املعلومات  من  كثري  عىل  وحصلت 
األيام،  تلك  تفاصيل  قرب-  -من  أعاين  أن  -شخصًيا-  يل  وأتيح 
وأن ألتقط كثرًيا من الصور ومقاطع الفيديو؛ ملا ظننت بأنه حيوز أمهية 

خاصة بالنسبة إيل عىل األقل.
ثمة مالحظة مهمة هنا، ففي سياق البحث، اضطررت إىل إغفال 
أو من  متاًما،  بتجنّب ذكرها  إما  الشهود،  لعدد من  الرصحية  األسامء 
خالل استخدام أسامء مستعارة هلم، وكان ذلك ألسباب ختص أمنهم 
ما  أنه  إما  حممود(،  و)أبو  أنس(،  )أبو  مثل  من  فبعضهم  الشخيص، 
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أو  األسد،  نظام  عليها  يسيطر  التي  املناطق  ويف  سورية،  داخل  زال 
يتعرض  أن  املمكن  ومن  سورية،  داخل  هناك،  تزال  ما  األرسة  أن 
يقلل  ال  ذلك  أن  إال  السورية،  االستخبارات  أجهزة  النتقام  هؤالء 
ستبقى  الرصحية  فأسامؤهم  أمهيتها،  من  وال  شهاداهتم،  صدقية  من 
املمكن، بل من  التاريخ، سيكون من  يتحرر  دائاًم موجودة، وعندما 

الواجب، إعادة املنزلة إىل أسامئهم احلقيقية.
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مدخل إىل محاة

يف وسط سورية، وعىل مبعدة نحو 40 كيلو مرًتا من محص جنوًبا، 
و210 كيلو مرتات من العاصمة دمشق، ونحو 150 كيلو مرًتا من 
ألف   900 نحو  سكاهنا  عدد  وبلغ  محاة،  مدينة  تقع  شاماًل،  حلب 
نسمة، بحسب إحصاء عام 2010، بينام تضاعف هذا العدد بعد عام 
2012؛ بسبب عدد النازحني الذين قدموا إليها من حمافظات محص 

وحلب وإدلب.
يمر هنر العايص يف املدينة من قسمها اجلنويب الرشقي، فيتعرج يف 
القسم  إىل قسمني:  ثم خيرج من شاميل غرهبا، ويقسم محاة  أحيائها، 
اجلنويب،  الغريب  والقسم  ”احلارض“،  عليه  وُيطلق  الرشقي،  الشاميل 
من  حلب(  )طريق  دمشق  حلب-  طريق  يمر  ”السوق“.  وُيدعى 
سعيد  ”شارع  الشاميل  قسمه  ويسمى  تقريًبا،  محاة،  مدينة  منتصف 
العاص“، وُيسمى قسمه اجلنويب ”شارع الَعلمني“، تتوسطهام ساحة 
كربى،  جسور  مخسة  والسوق  احلارض  قسم  بني  وتصل  العايص، 
حديث  وجرس  الروماين،  العرص  إىل  بعضها  يعود  النهر،  عىل  مقامة 

يقع يف الطرف الرشقي من املدينة، هو جرس َسلمية.
من  عدًدا  يضم  قسم  وكل  أقسام،  أربعة  إىل  محاة  مدينة  تقسم 

األحياء، وهي: 
العايص،  كورنيش  األحياء:  ويضم  الرشقي،  اجلنويب  القسم   -
الصابونية،  العليليات،  الرشيعة،  الشهداء،  مقربة  رسحيني،  مقربة 

وحي امللعب البلدي.
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عني  احلوراين،  كرم  األحياء:  ويضم  الغريب،  اجلنويب  القسم   -
اللوزة، مساكن طريق مصياف، املطار، سوق اهلال، املشارقة، مقربة 
جورة  احلوارنة،  عنرب،  الشيخ  الشجرة،  سوق  البياض،  قبيل،  باب 

حوى، الدباغة، وحي الفراية.
- القسم الشاميل الرشقي، ويضم األحياء: املزارب، األوتوسرتاد 

الرشقي، احلميدية، الرشقية، البارودية، وحي األمريية.
الباشورة،  العصيدة،  األحياء:  ويضم  الغريب،  الشاميل  -القسم 
الكيالنية،  السخانة،  الشاملية،  ِقبيل،  باب  اجلرامجة،  املغيلة،  الزنبقي، 
بني احلريين، القلعة، املدينة )وهو أول حّي ُبني خارج قلعة محاة يف 
األلف األول قبل امليالد(، باب اجلرس، بستان السعادة، املخيم، وحي 

طريق حلب. 
السورية،  املدن  باقي  إىل  بالنسبة  استثنائية،  أمهية  محاة  وملدينة 
للذاهبني يف  إجبارًيا  ممًرا  منها  يتوسط سورية، جعل  الذي  فموقعها 
أي اجتاه يف سورية، وهذا املوقع أعطى أمهية اقتصادية كبرية للمدينة؛ 
إذ تشتهر محاة بكوهنا سوًقا ضخمة لتبادل املنتجات احليوانية؛ بسبب 
احلديثة،  للصناعات  مركًزا  متثل  أهنا  عىل  فضاًل  البادية،  من  قرهبا 
إىل  إضافة  والبورسالن،  والزيت  واحللج  النسيج  صناعات  وأمهها 
جمموعة متنوعة من الصناعات الغذائية، وال سيام الصناعات املرتبطة 
احللويات،  أنواع  من  بمجموعة  املدينة  وتشتهر  واألجبان،  باأللبان 

من مثل حالوة اجلبن والشعيبيات.
ُتعد مدينة محاة واحدة من أقدم املدن السورية، ويعود تارخيها 
إىل ما قبل امليالد، فقد كانت مملكة من املاملك الكنعانية، وتوالت 
عىل حكمها حضارات خمتلفة، منها اآلراميون، احلثيون، اليونان، 
وإليهم  ميالدية،   64 نحو  املدينة  عىل  استولوا  الذين  والرومان 
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يعود الفضل يف إنشاء النواعري، واحدة من أكثر االبداعات شهرة 
يف محاة، إضافة إىل القنوات املائية التي ما تزال موجودة حتى يومنا 
بقيادة  املسلمون،  متكن  هـ(،   18(  639 عام  يف  وبعدئذ،  هذا، 
االمرباطورية  إىل  وضمها  املدينة،  فتح  من  اجلراح،  بن  عبيدة  أيب 

االسالمية)1(.
وقد ُهِدَمت مدينة محاة أكثر من مرة عرب تارخيها؛ بسبب احلروب 
دائاًم،  بناؤها  يعاد  وكان  أخرى،  أحيان  يف  الزالزل  وبسبب  أحياًنا، 
وبقيت أشبه بمتحف تارخيي، تعكس مبانيها وأوابدها األثرية احلقب 

التارخيية واحلضارات التي توالت عىل حكمها.
وخالل العقود اخلمسة املاضية، شهدت مدينة محاة سلسلة من 
بنسختيه،  نظام األسد،  ثم مع  أواًل،  البعث،  نظام  املواجهات مع 
توحش  حجم  قرب-  -من  املدينة  وخربت  تالًيا،  واالبن،  األب 
القتل  من  يمكن  ما  أبعد  إىل  الذهاب  عىل  وقدرته  النظام،  هذا 

والتدمري.
عىل  وسيطرته  البعث  انقالب  نجاح  وبعد  الستينيات،  فمنذ 
السلطة يف سورية، دخلت مدينة محاة يف مواجهات واسعة مع النظام، 
نظام  بالتظاهرات واالعتصامات ضد  املواجهات  تلك  بدأت  وبينام 
البعث، فإهنا انتهت بمذبحة كربى، عام 1982، عىل يد نظام األسد 
األب. وبقيت محاة -منذ ذلك التاريخ- منغلقة عىل جرحها، مرددة 
يف اخلفاء أسامء أبنائها الذين ُفقدوا يف تلك املجازر، وما إن حّل آذار/ 
احلراك  يف  -كّلها-  املدينة  انخرطت  حتى   ،2011 عام  من  مارس، 

الثوري الذي خرج ضد نظام األسد االبن.

http://cutt. :ملزيد من التفاصيل حول تاريخ مدينة حامة، ميكن مراجعة موقع »املعرفة« عىل الرابط االلكرتوين اآليت (((
us/Cjg9d

http://cutt.us/Cjg9d
http://cutt.us/Cjg9d
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خرجت   ،2011 عام  مارس  آذار/  من  والعرشين  اخلامس  ويف 
من  بالقرب  اخلطاب،  بن  عمر  جامع  من  هلا  تظاهرة  أول  يف  محاة 
احلارض، أحد أهم املناطق السكنية والتجارية يف املدينة، وعىل الرغم 
التظاهرات األوىل، إال أن عدد  التي ميزت  من املشاركات اخلجولة 
ازداد   ،2011 عام  من  أبريل  نيسان/  منتصف  منذ  املتظاهرين، 
تدرجًيا، ليصل بعدئذ إىل مئات اآلالف من املتظاهرين الذين خرجوا 
عىل  التاريخ  وبانفتاح  الزمن،  بتغري  حمتفني  محاة،  مدينة  شوارع  إىل 

التغيري.
وعىل الرغم مما تعرض له احلراك الثوري من قمع عىل يد قوات 
وثوارها،  محاة،  مدينة  ناشطي  أن  إال  الشبيحة،  وميليشيات  األسد 
بخطاب  العنف  ومواجهة  حراكهم،  بسلمية  التمسك  عىل  أرصوا 
التي  اخلسارات  حجم  من  الرغم  عىل  سلمي،  ديمقراطي  وطني 
راح  التي  احلرية“  أطفال  ”مجعة  يوم  حصل  كام  املدينة،  تكبدهتا 

ضحيتها املئات من الشهداء واجلرحى واملعتقلني.
ويف مرحلة احتدام الرصاع مع قوات األسد، خاضت مدينة محاة 
أهايل  ومتكن  احلديث،  سورية  تاريخ  يف  مدين  عصيان  جتربة  أنجح 
أبنائهم  وشجاعة  السلمي،  عملهم  بقوة  سلطتهم  فرض  من  املدينة 
الذين سعوا -بكل ما أتيح هلم من إمكانات- من أجل تطوير آليات 

نضاهلم السلمي ضد نظام ال يتوانى عن ارتكاب املجازر.
ويف األول من آب/ أغسطس عام 2011، دخلت جيوش النظام 
متكنت  والتدمري،  والقتل  القصف  من  عدة  أيام  وبعد  محاة،  مدينة 
الضحايا  مئات  سقطت  كان  أن  بعد  املدينة،  عىل  سيطرهتا  فرض 
محاة؛  مدينة  عادت  أخرى  ومرة  األهايل.  صفوف  يف  واملفقودين 

لتلتف عىل جرحها، وتنغلق عىل نفسها.
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ومع بداية عام 2012، شهدت املدينة تراجًعا كبرًيا، عىل مستوى 
التابعة  العسكرية  احلواجز  انترشت  أن  بعد  وذلك  الثوري،  النشاط 
الشعبية.  أحيائها  وحتى  ومداخلها؛  املدينة  شوارع  يف  األسد  لنظام 
وبدأت تظهر -منذ ذلك التاريخ- املجموعات األوىل للعمل املسلح، 
وكانت تدعى -آنذاك- بكتائب ”اجليش احلر“. وخالل مدة قصرية، 
يف أيار/ مايو 2013، خرجت أغلبية املجموعات العسكرية التابعة 
للجيش احلر من مدينة محاة باجتاه الريف الشاميل للمدينة، ومنذ ذلك 

التاريخ، واملدينة ترزح حتت سيطرة نظام األسد.
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الباب األول: من خلف النواعري

رواية احلكاية  حق الضحية بأن حتتل مكاهنا يف التاريخ
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أوًل: مدخل إىل ما سوف يكون
الهًثا،  متقطًعا  عروبة  أيب  صوت  يأتيني  األميال  آالف  بعد  من 
يأيت ويروح كخيط ضوء يترسب عرب ضباب كثيف. بعد بضع دقائق 
احلمراء  رائحة  رائحتها،  أشّم  وأكاد  سيجارته،  يشعل  وهو  أسمعه 
قال  من  يقول:  ويصفو،  عروبة  أيب  صوت  يستقر  ومعها  الطويلة. 
املدن  بعد غريها من  التظاهرات  باخلروج يف  تأخرت  إن مدينة محاة 

السورية؟ لدي أدلة تثبت عكس ذلك.
مدينتهم  أّن  ”هتمة“  ينفون  معظمهم  السورية  الثورة  ناشطو 
تأخرت باخلروج يف أول تظاهرة هلا، بعد تاريخ اخلامس والعرشين 
مدينتهم  أن  عىل  ويرّصون  مبارشًة،   ،2011 عام  مارس  آذار/  من 
أخرجت أول تظاهرة هلا بعد تظاهرات مدينة درعا يف جنويب البالد، 
فوًرا، وأن أبعد تاريخ لذلك ال يتعدى اخلامس والعرشين من آذار/ 
مارس من ذلك العام. وال خيرج أبو عروبة عن هذا السائد، وجييب 
أول  تنظيم  يف  قلياًل  تأخرت  -فعاًل-  محاة  كانت  إن  سألته  عندما 
تظاهرة هلا بالقول: ”ربام تأخرت محاة عن موعد التظاهرة األوىل، أو 
ربام تأخرت بحشد أعداد كبرية، إذا أمكننا أن نقول ذلك، إذا قارناها 
بمدينتي محص ودرعا اللتني متكنتا -يف البدايات- إخراج حشود من 
املتظاهرين ال بأس هبا، أما تاريخ اخلروج يف أول تظاهرة بعد تظاهرة 

درعا، فهو اخلامس والعرشين من آذار/ مارس 2011“)2(.

)2) سلسلة من املقابالت كان أجراها الباحث مع »أبو عروبة« عبد الحميد الشحني، خالل عامي 6)20\7)20، 
التدريس  وهو شاب من أبناء مدينة حامة، درس األدب العريب يف جامعة حمص، وتخرج فيها، وزاول مهنة 

بعدئذ، يقيم حاليًا يف ريف مدينة حامة املحرر.



30

1.  محاة تتنفس عرب تونس ومرص
شكلت ثورتا مرص وتونس صدمًة لكثري من السوريني الذين كانوا 
يتتبعون ما جيري يف تلك البالد بكثري من االهتامم، ومل تكن تلك الصدمة 
الشوارع  إىل  العرب  املتظاهرين  من  اآلالف  خروج  ملشاهدهتم  نتيجة 
نادر احلدوث  أمر شبه  النظام، فحسب، وهو  للحرية وإسقاط  هاتفني 
بالنسبة إىل األجيال الشابة، وإنام جتاوز األمر ذلك إىل مكان آخر أيًضا، 
وبحسب رواية "أبو عروبة"، فقد كان مظهر الرئيس التونيس “بن عيل”، 
وهو هيرب بعد بضعة أيام فقط من خروج التظاهرات، شيًئا يدعو إىل 
الدهشة، حيث كنا مقتنعني بأن البالد العربية -من حميطها إىل خليجها- 
حمكومة بنظم قمعية أمنية ال متكن هزيمتها، وكان هرب “بن عيل” إشارة 
قوية إىل حجم أوهامنا حيال ذلك. وإذا كان من املمكن أن تشكل تونس 
حااًل استثنائية، يف ذلك الوقت، فمرص حلقتها بعد أيام معدودة، لتسقط 
أحد أرشس الرؤساء العرب، أي حسني مبارك. كان األمر أشبه باحللم.

إمكان  مرص،  عرب  -الحًقا-  استمر  وما  تونس،  ثورة  أثارت 
التغيري يف نفوس الشبان، وأسفر التاريخ عن إمكان كادت أن تندرج 
ثورات  عرب  القمعية  العربية  النظم  تغيري  إمكان  املستحيل،  إطار  يف 
شعبية مدنية، بخالف ما كان حيدث سابًقا، حني كانت تتغري األنظمة 

بانقالبات عسكرية وسلسلة ال تنتهي من املؤامرات. 
الشباب  أوساط  يف  حامية  سجاالت  املجريات  هذه  أيقظت 
السوري، ويف مدينة محاة دارت املناقشات السياسية يف الدوائر الضيقة 
للعالقات االجتامعية، وتكثفت اللقاءات، وُطرحت األسئلة: هل ثمة 
إمكان حلراك ثوري مشابه يف سورية؟ محاة التي خربت من قرب بطش 
نظام األسد، وقدرته عىل التدمري، يطرح شباهنا أسئلة التغيري، متناسني، 
أو ربام حماولني التشكيك -أول مرة- يف رواية اآلباء عن نظام ال يقهر.
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وبحسب رواية أيب عروبة، بدأ الشبان يف محاة التواصل مع األصدقاء 
والعالقات املوثوقة، جرت املناقشات حول اخلروج يف تظاهرة يف محاة، 
أو أي مدينة أخرى. ويف تلك األيام، يف حدود شباط/ فرباير من عام 
2011، كان بعض ساحات العاصمة دمشق يشهد خروج عدد قليل 

أمام سفاريت تونس ومرص، ويف صفحات  الناشطني يف تظاهرات  من 
سائل التواصل االجتامعي كان جيري حديث عن “يوم غضب سوري”، 
يدعو فيه بعض الناشطني السوريني إىل اخلروج يف تظاهرات ضد نظام 
يف  التظاهر  إىل  الدعوة  باستثناء  الدعوات،  تلك  تنجح  ومل  األسد، 
2011، حيث بث بعض وسائل  اخلامس عرش من آذار/ مارس عام 
وسط  الشعبية،  احلميدية  سوق  يف  تظاهرة  من  ومشاهد  أنباء  االعالم 

العاصمة دمشق، واعتقال األجهزة األمنية بعًضا من املشاركني فيها.
لقد حفزت تظاهرة “سوق احلميدية” يف دمشق، لدى شبان محاة 
كثرًيا من احلامسة، والرغبة يف املشاركة بيشء ما. ويف السادس عرش 
تنظيم  النجاح يف  الناشطون -مرة أخرى-  آذار/ مارس، متكن  من 
عن  باإلفراج  للمطالبة  دمشق؛  وسط  املرجة،  ساحة  يف  اعتصام 
أيًضا،  العديل، يف دمشق  القرص  آخر قرب  اعتصام  وتبعه  املعتقلني، 
بتاريخ السابع عرش من آذار/ مارس. هذا كله كان مقدمة ملا حدث 
-الحًقا- يف مدينة درعا، جنويب سورية، حيث خرجت أول تظاهرة 
الثورة  حلوادث  ُكتب  وبعدها  األسد،  نظام  ضد  حاشدة  سورية 

السورية أن تلد تباًعا.
أيقظت احلامسة التي ولدهتا تلك احلوادث يف نفوس الشبان شبح 
املايض، لدى أكرب األجيال األكرب سنًا، وجرت مناقشات وسجاالت 
حامية، بني اآلباء الذين شهدوا من قرب مدى وحشية نظام األسد، 
ما  وأن  الكربى،  التحوالت  زمن  الزمن  بأن  شعروا  الذين  واألبناء 

كان مستحياًل باألمس قد يكون ممكنًا اليوم.
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مل ينحْز الشبان معظمهم إىل هذا املزاج الراديكايل، فقد كان لقسم 
الشبان، وال  بعض  رأي  كان  أيب عروبة،  آخر، وبحسب  رأي  منهم 
سيام أشد أولئك اهتامًما بالشأن العام، إذا كان من املستحيل إسقاط 
ليبيا، فمن  النظام السوري، كام حدث يف تونس ومرص، والحًقا يف 
من  القليل  إجراء  إىل  بالنظام  الشعبية  التظاهرات  تدفع  أن  املمكن 
اإلصالحات، وإذا ما سارت األمور عىل خري ما يرام، فمن املمكن 
املتعلقة  تلك  سيام  وال  التنازالت،  بعض  تقديم  عىل  النظام  إجبار 
تشكيل  وحق  واإلعالم،  الصحافة  وحرية  اإلنسان،  حقوق  بملف 

األحزاب السياسية، وإلغاء العمل بقانون الطوارئ... إلخ.
وفق هذا املعنى، مل يكن اخلالف يف أوساط الشباب حول رضورة 
عليه،  متفًقا  كان  املشاركة  قرار  أن  فيبدو  ال،  أم  بتظاهرات  اخلروج 
النتائج التي يمكن أن ترتتب عىل  بينام املناقشات كانت تلتفت نحو 
فأولئك كان  إىل اجليل األكرب سنًا،  بالنسبة  التظاهرات.  املشاركة يف 
االعتقاالت  شهدوا  حيث  األسد،  نظام  مع  السابقة  خربهتم  هلم 
والقتل والتعذيب يف حوادث عام 1982. وكان األمر بالنسبة إليهم 
رضًبا من املستحيل، فنظام األسد كان راسًخا يف عقوهلم وذواكرهم، 
ذلك  سنرى  كام  ذلك.  تغيري  املحال  من  وكان  الواقعي،  كرسوخه 

الحًقا.

2. اخلطوة األوىل 
يف جامع عمر بن اخلطاب الواقع يف حّي احلارض الشعبي، جتمع 
املصلون ظهرية اجلمعة، يف اخلامس والعرشين من آذار/ مارس عام 
2011، وكان كل يشء يبدو طبيعًيا، وال يوجد ما يشري إىل غري ذلك. 

مدخل  من  بالقرب  شبان  بضعة  جتمع  الصالة،  من  االنتهاء  وبعد 
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رصخة  هدرت  وفجأة  كاملعتاد،  عابرة  أحاديث  يتداولون  اجلامع، 
التظاهرة  بدء  باإلعالن عن  أشبه  وكانت  أكرب، حرية".  "اهلل  مدوية: 
التي مل يكن كثري من املصلني قد ُأحيط علاًم هبا. يقول أبو حممود: تلك 

كانت أول مرة يف حيايت أشارك فيها بتظاهرة)3(.
معاكي  حنّا  درعا  “يا  آخرين:  شبان  بضعة  الشاب  خلف  ردد 
للموت”، وسارت اجلموع التي مل تتجاوز بضع عرشات يف الشارع 
الفسيح املقابل جلامع عمر بن اخلطاب، وتوّجه الشبان، بعد أن ازداد 
حسن”  “أم  حديقة  باجتاه  شاب،  مئتي  حواىل  إىل  ووصل  عددهم، 
القريبة من ساحة العايص التي تتوسط مدينة محاة. يروي أبو حممود 
األعداد  عىل  العتب  والعتب،  الشجن  من  بكثري  التفاصيل،  تلك 
القليلة التي شاركت يف التظاهرة، فيقول: كان خروج تظاهرة يف محاة 
يف ذلك التاريخ يشكل أمهية حاسمة، عىل األقل بالنسبة إيّل، فكيف 
لنظام  التارخيي  اخلصم  ومحاة،  تظاهرات،  يف  خترج  أن  املدن  لباقي 

األسد، بنسختيه: األب واألبن، يمكن أن تتأخر!
يف تلك اللحظات –يردف أبو حممود- كنت مستعًدا للخروج يف 
يف  اجلمعة  صالة  انتهاء  بعد  وفعاًل  األمر،  لزم  إن  بمفردي،  تظاهرة 
ذلك اليوم، هتفت بأول هتاف يف مدينة محاة، وكان: “اهلل أكرب حرية”، 
كانت  التي  بالشعارات  حويل  التفوا  الذين  املتظاهرون  بعدي  ورّدد 
متداولة يف ذلك الوقت، حيث رّدد الشبان شعارات تظاهرة اخلامس 
عرش من آذار/ مارس، ورصخوا بأعىل أصواهتم: “اهلل سورية حرية 
افُتتحت هبا  التي  وبس”، إضافة إىل الشعارات اخلاصة بمدينة درعا 

ثورتنا.
))) املعلومات يف هذه الفقرة، حصل عليها الباحث من سلسلة من اللقاءات التي جمعته مع »أبو محمود«، 
اسم مستعار، وهو أحد أبناء مدينة حامة، ومن الناشطني األوائل يف الثورة، تعرض إلصابات عدة يف أثناء الحراك 
الثوري يف املدينة، وبعدئذ، بعد اقتحام قوات األسد مدينة حامة، التحق بالعمل املسلح ضد نظام األسد. تاريخ 

اللقاءات: صيف عام ))20.
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وبالنسبة إىل أيب عروبة، كان حتديد مكان للتجمع واالنطالق يف 
جتمع  ضامن  يمكن  كيف  إذ  األمهية؛  من  كثرًيا  يكتيس  تظاهرة  أول 
املتظاهرين واالنطالق يف التظاهرة بمعزل من تدخالت قوى األمن 
التي لن تسعى  إىل منع التظاهرة فحسب، إنام ستسعى إىل منع التجمع 
ذاته أيًضا. يقول أبو عروبة: فكرنا -بداية األمر- يف استغالل إحدى 
املدينة،  مالعب  أحد  يف  ستجرى  كانت  التي  القدم  كرة  مباريات 
وغالًبا ما يصل عدد اجلمهور الذي حيرضها إىل بضعة آالف، وفكرنا 
بانطالقة أول  املباراة، ويكون ذلك أشبه  أثناء  الشغب يف  نثري  أن  يف 
حالة شغب ضد النظام يف املدينة، إال أن ذلك مل حيدث؛ ألن النظام 
أمامنا، واحلال  املباريات يف تلك األثناء، فلم يكن  ألغى  -ببساطة- 
الكبري  املصلني  التفكري يف اجلامع، واالستفادة من عدد  هذه، سوى 

يوم اجلمعة، وهو ما حدث فعاًل بعد ذلك.
كان موضوع حتديد مكان للتجمع، واالنطالق يف تظاهرة يشّكل 
حتّدًيا كبرًيا للناشطني؛ بسبب القبضة األمنية الشديدة التي كانت حتكم 
املدينة، وازدادت مع انطالق ثورات الربيع العريب، يقول أبو عروبة: 
املدارس، ويف شباط/ فرباير من عام  كنت أعمل مدرًسا يف إحدى 
2011، عممت األجهزة األمنية عىل إدارات املدارس أمًرا برضورة 

أن يبقى كل يوم مدّرس واحد -عىل األقل- يف املدرسة، بعد االنتهاء 
وكان  املكان،  ومراقبة  “املخربني”  منع  بحجة  الرسمي؛  الدوام  من 
األمر يتمحور -كام كنت أظن- حول منع الشبان من كتابة شعارات 
جدراهنا  عىل  حتى  أو  املدارس،  أسوار  عىل  األسد  لنظام  مناهضة 
أن  برضورة  تفيد  معلومات  األوقات  تلك  يف  وانترشت  الداخلية. 
بسبب  الشخصية؛  أوراقه  لياًل،  بيته  من  خيرج  شخص،  كل  حيمل 

االنتشار األمني يف أحياء املدينة، والتدقيق يف هويات األشخاص. 
الذين  املدينة  أبناء  التحّفز والتوتر لدى  هذا كله أشاع مناًخا من 
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كانوا يراقبون -بصمت- استنفار األجهزة األمنية، ويشعرون بالتغري 
املناخ املفعم  البطيء الذي راح يصيب املزاج العام للمدينة. يف هذا 
ومناقشاهتم،  املدينة،  شبان  لقاءات  تكثفت  والرتقب،  بالشحن 

ورضورة اختيار املكان املالئم للخروج يف تظاهرهتم األوىل. 
جامع  اختيار  عىل  املجموعات  إحدى  اتفقت  األمر،  بداية  يف 
“السلطان” الواقع بالقرب من مدخل سوق ابن رشد، يف حّي الدباغة، 
جمموعة  اختارت  بينام  االجتامعي،  التواصل  مواقع  عىل  األمر  وُأعلن 
أخرى التجّمع يف جامع “عبد اهلل بن مسعود”، ويقع يف هناية شارع “8 
املخبز  بالقرب من  املرابط،  الدين وشارع  بالتقاء شارع صالح  آذار”، 
بن  عمر  جامع  من  اخلروج  األمر-  -بداية  الناشطون  استبعد  اآليل. 
اخلطاب الواقع يف حّي احلارض؛ ألسباب وجيهة، فحّي احلارض كان من 
أكثر األحياء التي تعرضت النتهاكات من األجهزة األمنية عام 1982، 
وكان من املستبعد أن ُيسَمح ألبناء احلّي بتكرار أي يشء يذّكر بحوادث 
“السلطان”  جامع  من  اخلروج  خطة  الناشطون  واستبعد  الثامنينيات، 
إمام  وبسبب  جهة،  من  التظاهرة،  إىل  الدعوة  انكشاف  بسبب  أيًضا؛ 
اجلامع الذي حذر املصلني من اخلروج بأي تظاهرة من اجلامع، وإثارة 
الشغب، وبني هذا وذاك اضطر الشبان إىل التنقل بني جوامع عدة؛ ملعرفة 
املكان الذي ستخرج منه التظاهرة، بينام اتفق الناشطون عىل استخدام 

“شيفرة” خاصة يف ما بينهم؛ للتواصل عرب اهلواتف الشخصية. 

مجيع  وفشلت  خمتلفة،  أماكن  يف  الناشطني  جمموعات  تفرقت 
خططهم يف التجمع يف مكان واحد واخلروج يف تظاهرة ضد النظام، 
بن  عمر  جامع  من  الشبان  بعض  خروج  يف  كانت  املفاجأة  أن  إال 
املشهد  يف  الثورية  منزلته  ليستعيد  احلارض  حّي  عاد  حيث  اخلطاب، 
العام للمدينة، وليتحول -مع الوقت- إىل أحد أهم البؤر الثورية يف 

املدينة، وسيشّغل األجهزة األمنية، ويستنزف طاقاهتا شهوًرا مقبلة. 
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ثانًيا: حترير التاريخ
عام  ثورة  سبقت  التي  العقود  -خالل  األسد  نظام  نجح 
النسيان،  غياهب  يف  للسوريني  اجلمعية  الذاكرة  زّج  يف   -2011

ومتكن أن يستبدل بمجريات جمزرة عام 1982 التي ارتكبها يف محاة 
األسد  نظام  ومن  إرهابيني،  املدينة  أهايل  من  جعلت  ًأخرى،  رواية 
وميليشياته خمّلصني للشعب السوري، إال أن التاريخ يبقى حمفوًظا يف 

ذاكرة ضحاياه، وذاكرة من فقد أغىل ما يملك. 
عرب  األسد،  قبضة  من  ذواهتم  حترير  السوريون  حاول  وعندما 
األقل-  -عىل  أو  ذاته،  التاريخ  حترير  متكنوا   ،2011 عام  ثورهتم 
حدث  وكأنه  وأبنائه،  ضحاياه  لسان  عىل  يتجىل  فبات  منه؛  جانًبا 
التاريخ، وكأن  ذلك  تفاصيل  فادي  أبو  ويروي  القريب،  األمس  يف 
النهاية  1982 هي  فيقول: كانت جمزرة عام  أمامه،  يتمظهر  التاريخ 
وليس البداية، كانت ذروة احلدث وخواتيمه، بينام البداية، فستجدها 
تفاصيل  نردد  ونحن  يقول-   – التاريخ  ذلك  ومنذ   .1964 عام  يف 
من  نحفظها  كي  سقطوا؛  الذين  الضحايا  وأسامء  اللحظات،  تلك 

النسيان)4(.

))) طوبقت الشهادات يف هذا القسم من الدراسة، مع مجموعة من املصادر املكتبية، ومنها التقرير الصادر 
التايل: http://www.shrc.org/?p=8(27. إضافة  الرابط  اللجنة العربية لحقوق اإلنسان، عام 2006، يف  من 
إىل مراجعة كتاب بعنوان: "حامة مأساة العرص"، وهو شهادة مطولة تروي تفاصيل شهر شباط/ فرباير من عام 
982)، اسم الكاتب مجهول، وميكن االطالع عىل الشهادة يف هذا الرابط: http://cutt.us/CUl9v. وسيُشار إىل 

بعض املراجع األخرى يف سياق البحث.

http://www.shrc.org/?p=8427
http://cutt.us/CUl9v
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1. بدايات التوتر
استيالء  من  عام  نحو  وبعد   ،1964 عام  من  يوليو  متوز/  يف 
حزب البعث عىل السلطة، كتب أحد التالميذ آية قرآنية عىل سبورة 
الصف، تقول: »ومن مل حيكم بام أنزل اهلل فأولئك هم الكافرون«، 
كان هذا يف أحد صفوف مدرسة عثامن احلوراين، يف حّي احلارض 
من مدينة محاة. وكانت هذه العبارة كافية -يف ذلك الوقت- لتأجيج 
إىل  الصدام -بعدئذ-  املدارس، وليمتد  صدامات عنيفة بني طلبة 
كتب  الذي  التلميذ  األمن  أجهزة  اعتقال  بعد  سيام  وال  الشارع، 

العبارة.
استنفر الشارع احلموي إثر تلك احلادثة، وأعلن التجار إرضاهبم، 
وُأغلقت املحال واألسواق التجارية، وتوّجهت مجوع من أهايل املدينة 
املعتقلني؛  عن  باإلفراج  للمطالبة  »السلطان«،  جامع  يف  لالعتصام 
اسمه  سيرتّدد  الذي  حديد  مروان  املهندس  املعتصمني  بني  من  كان 
التي  الشخصيات  أهم  من  وسيكون  التايل،  العقد  خالل  -بكثرة- 

أفرزهتا تلك املرحلة.
قوبل العمل السلمي، واالعتصام يف جامع السلطان بعنف أجهزة 
وُقصفت  اجليش،  وقوى  بالدبابات  اجلامع  فحورص  األمنية،  البعث 
املئذنة، واقُتحم اجلامع بقوة السالح، وسقطت العرشات من الضحايا 
االعتصامات،  فض  من  النظام  متكن  النهاية  ويف  وجرحى.  قتىل  بني 
رأسهم  امليداين، وعىل  احلراك  قادة  من  العرشات  القبض عىل  وإلقاء 
مروان حديد. ُحكم عىل حديد وباقي زمالئه باإلعدام، إال أن توسط 
الشيخ حممد احلامد لدى الرئيس أمني احلافظ، يف ذلك الوقت، أدى 

إىل قبول هذا األخري بالعفو عن املعتقلني واإلفراج عنهم.
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ما  رسعان  حيث  البداية،  سوى  السلطان  جامع  حادثة  تكن  مل 
متددت الرصاعات خارج حدود مدينة محاة، يف جامع خالد بن الوليد 
املعتصمون  وُأجرب  اجلامع،  اجليش  قوات  اقتحمت  فقد  محص،  يف 
واعُتقل  واإلهانة،  للرضب  تعرضوا  أن  بعد  اعتصامهم،  فض  عىل 
وكانت  أيًضا،  األمر  تكرر  دمشق  يف  األموي  اجلامع  ويف  بعضهم. 
حرمات  توجد  ال  ومفادها:  الوقت،  ذلك  يف  واضحة  الرسالة 
الديمقراطي،  العمل  زمن  أما  اجلوامع،  فيها  بام  اجليش،  قوات  أمام 

والنضاالت السلمية،  فكان آياًل إىل التغري يف عرص حكم البعث.

2. العنف وسيلة للتغيري
محاة،  مدينة  يف  رسمي  ديني  منصب  أي  حديد  مروان  يشغل  مل 
الوقت-  واكتفى -يف ذلك  املدينة،  إماًما ألّي من جوامع  يكن  فلم 
حيث  املدينة،  أحياء  أحد  يف  إقامته  مكان  يف  لنفسه  “تكية”  بتأسيس 
دأب التالمذة عىل زيارته، وجترع أفكاره التي كان من الواضح تأثري 
الصويف  املذهب  أنصار  من  حديد  مروان  يكن  مل  فيها.  البنا  حسن 
بالعنف وسيلًة  يؤمن  كان  بل  السوري،  املجتمع  له عراقته يف  الذي 
للتغيري، وكان مروان حديد من أهم شخصيات “اجلهادية السورية” 

الناشئة حديًثا.
الستينيات، شّكل مروان حديد عدًدا من املجموعات  يف أواخر 
إجابات  هلم  قّدم  حيث  بأفكاره،  آمنوا  جماهدين،  شباًنا  تضم  التي 
اسم  املجموعات  تلك  وأطلق عىل  املرحلة،  تلك  أسئلة  مقبولة عن 
يف  معسكرات  يف  العسكرية  تدريباهتا  تلقت  حيث  اإلسالم”،  “فتح 
األردن، وبحسب أيب فادي، كان يوجد -أيًضا- معسكرات صغرية 

للتدريب يف البساتني املحيطة بمدينة محاة. 
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وبحسب رواية أيب فادي، فإن مروان حديد -يف تلك املرحلة- 
جيل  لدى  سيام  وال  احلموية،  األوساط  يف  كبرية  شعبية  اكتسب 
إهلاًما هلم، وبوصلة  أفكاره اجلهادية  املندفع، حيث شّكلت  الشباب 
احلموي  املجتمع  يف  حديد  بسلطة  األمر  ووصل  التغيري؛  أجل  من 
أبو فادي  التغيريات عىل املجتمع املحيل، ويذكر  أْن فرض كثرًيا من 
-عىل سبيل املثال- حادثة حديقة أم حسن، وهي حديقة عامة، تقع 
حديد  أتباع  جعل  حيث  املدينة،  وسط  العايص  ساحة  من  بالقرب 
احلديقة قسمني؛ واحد للنساء وآخر للرجال، بينام تعامل نظام البعث 
تنامي  مع  التوتر  من  بكثري  األسد،  نظام  -بعدئذ-  سيصبح  الذي 

شعبية مروان حديد.
يتضمن  مل  الذي  السوري  الدستور  إعالن  أثار   1973 عام  ويف 
أوساط  يف  واسعة  غضب  موجة  للدولة  دينًا  اإلسالم  حتديد 
وانترشت  املسلمني.  اإلخوان  مجاعة  رأسهم  وعىل  اإلسالميني، 
مدينة محاة،  مقدمتها  السورية، ويف  املدن  كثري من  االحتجاجات يف 
وجه  عىل  حديد  مروان  وجمموعات  املسلمني،  اإلخوان  ثقل  مركز 
حزب  مبنى  حديد  أنصار  أحرق  فادي،  أيب  وبحسب  اخلصوص، 
وُحطَِّمت  للحزب،  تابعة  أخرى  مكاتب  إىل  إضافة  محاة،  يف  البعث 
حمال بيع اخلمور، وُأغلق كثري من املطاعم واملحال املشاهبة، وألول 
مرة كانت قوة مروان حديد تتجىل عىل األرض عرب شبان منظمني، 
وتوجهاته  حديد  مروان  بأفكار  عقائدًيا  مؤمنني  كانوا  أهنم  واألهم 

اجلهادية، ويناصبون نظام البعث أشد العداء.
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3. زمن اجلهاد
اإلخوان  تنظيم  وقيادات  حديد  مروان  بني  اخلالف  يكن  مل 
وشكل  االعتقاد،  جوهر  يمّس  األمر  كان  شكلًيا،  خالًفا  املسلمني 
عصام  رأسها  وعىل  اإلخوان،  قيادات  كانت  حني  ففي  املامرسة؛ 
العطار، متيل إىل الدخول يف لعبة السياسة، وتنحو إىل التفاوض؛ حتى 
يف أحلك اللحظات، كان مروان حديد عىل العكس من ذلك، يعتقد 
بأن اجلهاد هو الطريق الوحيدة للتغيري ومواجهة نظام البعث؛ وعىل 
هذه القاعدة، بالتحديد، تشّكلت اخلاليا األوىل ملا سُيعرف -بعدئذ- 

بتنظيم “الطليعة املقاتلة”، بقيادة مروان حديد.
ومع بداية النصف الثاين من السبعينيات، بدأت عمليات الطليعة 
أكثر  وتصبح  فشيًئا،  شيًئا  بالتوسع،  وبدأت  وعدًدا،  نوًعا  تزداد 
تنظياًم. من الواضح -من خالل تتبع مسار عمل تنظيم الطليعة- أن 
حرب العصابات كان امللهم ملامرستهم العنفية، واعتادت الطليعة يف 
عرب  للنظام،  حساسة  ملراكز  مؤملة  رضبات  توجيه  عىل  الوقت  ذلك 

التفجريات تارة، واغتيال شخصيات مهمة، يف كثري من احلاالت.
يف عام 1975 ُألقت أجهزة استخبارات نظام األسد القبض عىل 
مروان حديد، يف أثناء وجوده يف العاصمة دمشق، وبغض النظر عن 
الروايات التي حاولت تفسري طريقة اعتقاله، فإن حديد مل يتمكن من 
الصمود، ومات حتت التعذيب، بحسب أكثر الروايات تداواًل. وقد 
خّلف حديد يف قيادة تنظيم الطليعة رفيقه، عبد الستار الزعيم، ابن 

مدينة محاة.
نفذهتا  التي  العسكرية  العمليات  ازدادت  حديد  مقتل  بعد 
الطليعة ضد مراكز النظام، فبدأت العمليات باغتيال واحٍد من أهم 
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“رائد  الضابط  ُقتل  الوقت، حيث  األسد، يف ذلك  نظام  شخصيات 
حممد غّرة”، رئيس فرع األمن القومي يف محاة، أمام منزله الذي كان 
يقيم فيه يف املدينة، بالقرب من حّي املحطة. ويف إثرها أعدمت أجهزة 
االستخبارات عدًدا من الشبان املحسوبني عىل تنظيم الطليعة، ومنهم 
-بحسب ما يذكر أبو فادي- رامي تركاوي، مواليد 1959، ورائد 

حوراين.
البعث،  نظام  يف  أخرى  شخصيات  لتطال  االغتياالت  وامتدت 
النظام  أمن  فروع  لدى  حمقًقا  يعمل  وكان  مصطفى،  سديف  منها 
الصواريخ،  سالح  يف  ضابط  رزوق،  الكريم  وعبد  السوري، 
املباين  من  عدد  استهداف  لتشمل  العسكرية؛  العمليات  وتوسعت 
شخصيات  واغتيلت  الرسمية،  الصحف  مباين  مثل  من  احلكومية، 
العيل، رئيس جامعة حلب، ومع  مدنية خمتلفة، كالدكتور عيل عابد 
تنظيم  عمليات  كانت   ،1979 عام  نحو  أي:  السبعينيات،  هناية 
اكتساح  يف  نجحت  قد  كانت  إذ  ذروهتا،  إىل  وصلت  قد  الطليعة 
الساحة، واالستحواذ عىل دعم واسع من الشباب السني، عىل وجه 

التحديد.
إىل  واالستخباراتية  العسكرية  بقواته  املدجج  األسد  نظام  سعى 
شبان  من  العرشات  بقتل  فهّدد  الطليعة،  تنظيم  لتمّدد  حّد  وضع 
اإلخوان املسلمني والطليعة املعتقلني لديه، إذا ما نفذ تنظيم الطليعة 
الرغم  النظام، وعىل  اغتيال ضد شخصيات حمسوبة عىل  أي عملية 
من ذلك، مل تنفع تلك التهديدات، ودفع رضيبة تعنت تنظيم الطليعة 
وتطرفه عدد من الشخصيات املرموقة يف مدينة محاة، من مثل اغتيال 
محاة،  مدينة  يف  املشهورين  األطباء  من  وكان  حداد،  طاهر  الدكتور 

بحسب ما يؤكده أبو فادي يف شهادته.
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يف تلك األيام من هناية عقد السبعينيات، كان تنظيم الطليعة قد 
متكن -فعاًل- من التوسع يف صفوفه، وكانت قد انترشت جمموعاته 
القتالية يف عدد من املدن السورية، يف محاة بداية، ثم حلب والعاصمة 
دمشق تالًيا، وكانت العمليات العسكرية التي ينفذها مقاتلو الطليعة 
تشكل حتدًيا مريًرا ألجهزة االستخبارات التي فشلت، عىل الرغم من 
السالح ومقاتيل  بحًثا عن  فبيًتا؛  بيًتا  وتفتيشها  ملدينة محاة،  حصارها 

التنظيم، لوضع حّد لتلك العمليات. 
من  األسد؛  نظام  استخدمها  التي  واآلليات  الوسائل  تعددت 
أجل وضع حد لتنظيم الطليعة، ومن هذه اآلليات التي استخدمها 
حزب  يف  أعضاء  من  املؤلفة  امليليشيات  من  جمموعات  تشكيل 
البعث، ومن مدنيني آخرين موالني لنظام األسد، وُمّولت وُسّلحت 
دوًرا  امليليشيات  هذه  ولعبت  السورية،  االستخبارات  أجهزة  من 
انتشاًرا  وانترشت  االستخبارات،  وأجهزة  اجليش  لقوات  مسانًدا 
مكثًفا يف حميط مدينة محاة، ويف معظم أحيائها، عىل أمل وضع حّد 

ملقاتيل الطليعة.
أهدافها، جتلت  إىل  الوصول  األمنية يف  األجهزة  فشلت  وعندما 
يف تلك األيام وحشية هذه األجهزة، وقدرهتا عىل الذهاب بعيًدا يف 
اإلجرام، وسيكتشف ذلك الشعب السوري، ملس اليد، يف أثناء ثورته 
النظام عدة جمازر  ارتكبت أجهزة  2011. وبحسب أيب فادي،  عام 
 ،1981 عام  الفرن،  جمزرة  كانت  املجازر  هذه  ومن  املدنيني،  بحق 
حيث عمدت عنارص »رسايا الدفاع« التابعة لنظام األسد، واملؤمترة 
عىل  رشاشاهتا  نار  فتح  إىل  األسد،  حافظ  شقيق  األسد،  رفعت  من 
طابور املدنيني الذي كان يقف؛ من أجل رشاء اخلبز من الفرن الذي 

كان يقع جانب سوق النحاسني، فسقطت عرشات من الضحايا. 



43

بحق  أخرى  جمازر  تنفيذ  إىل  العسكرية  القوات  تلك  وعمدت 
الكيالنية،  حّي  من  القريب  السعادة  بستان  جمزرة  ومنها  املدنيني، 
األسد  قوات  أخرجت  حيث  والسوق،  احلارض  حيّي  يتوسط 
العرشات من العائالت املدنية من منازهلا، وبعد أن مُجعت يف الشارع، 
ُأطلق الرصاص عليها، فُأعدمت إعداًما ميدانًيا، عىل مرأى من باقي 

األهايل.
وعىل الرغم من أن األسد مل يكن يبدو خانًعا وهًشا، كام كان عليه 
يف عام 1981، إال أن أجهزته األمنية، وقواته العسكرية، كانت تذهب 
 1981 عام  ويف  واإلجرام،  التطرف  من  يكون  ما  أبعد  إىل  باألمور 
محاة،  مدينة  أبناء  من  شخصيات  أربع  االستخبارات  قوات  اعتقلت 
وكام يذكر أبو فادي يف شهادته، فإن هذه الشخصيات هي الدكتور عمر 
العيون يف محاة، وخرض شيشكيل، وأمحد صطايف،  شيشكيل، طبيب 

وعبد القادر قندقجي، صاحب مستشفى احلكمة يف محاة. 
اقتادت أجهزة االستخبارات املعتقلني إىل األحياء واملناطق التي 
يقطنها موالو نظام األسد، وجرى التنكيل هبم، وإهانتهم وإذالهلم، 
ويف هذا الصدد يقول أبو فادي: فقأت األجهزة األمنية عيني الدكتور 
ُقتل، مع باقي رفاقه، بدم بارد،  عمر، وُنّكل به وُعّذب، وبعد ذلك 

وبمامرسة انتقامية ال ينقصها الوضوح. 
ومع هناية عام 1981 وبداية عام 1982، كان الرصاع بني مقاتيل 
التابعة  واجليش  االستخبارات  وأجهزة  جهة،  من  الطليعة،  تنظيم 
عرشات  خملًفا  ذروته،  إىل  وصل  قد  ثانية،  جهة  من  األسد،  لنظام 
الضحايا من كال الطرفني. ويف الثاين من شباط/ فربايرعام 1982، 
املدينة  أبناء  مرافًقا  سيظل  كابوس،  عىل  محاة  مدينة  أبناء  يستيقظ 

وأجياهلا الالحقة عقوًدا طويلة مقبلة.
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5. زمن التوحش شباط/ فرباير 2891
أول مرة تعرفت فيها إىل جمزرة محاة 82 كانت عند مروري بحي 
سوق الشجرة املهدم، وكنت صغرًيا حينذاك، فدهشت حلجم اخلراب 
الذي مل يبق بيًتا واحًدا، كان ذلك بعد املجزرة بسنوات عدة. سألت 
أيب بصويت الطفويل العايل )يابو ليش البيوت خربانة؟(، ارتعب أيب، 
ليتأكد من عدم سامع أحد سؤايل، ثم مهس يف  وتلفت لفتات عدة؛ 

أذين: )كان هون يف زلزال يابو(.
عام  من  املشؤوم  الشهر  ذلك  عىل  عقود  عدة  مرور  من  الرغم  عىل 
التي عصفت يف سورية منذ ذلك  التغريات  الرغم من كل  1982، وعىل 

التاريخ، إال أن تفاصيل مذبحة شباط/ فرباير من عام 1982، وما سبقها 
وما تالها، بقيت غامضة إىل حد كبري، وتعاين نقًصا شديًدا يف املعلومات، 
من  رسدها  األيام،  تلك  حول  “نتف”  سوى  مراجع  من  عملًيا  يوجد  وال 
حظي بالنجاة من املذبحة، وبقيت تفاصيل احلكاية يف انتظار أن يأيت الوقت 
التي شكلت مالمح  التفاصيل  املالئم؛ لتوثيقها كام جيب، واإلحاطة بكل 
تلك السنوات العصيبة عىل أبناء مدينة محاة، وغريها من املدن التي ُزجت 
ذلك  يأيت  أن  وإىل  األسد.  قوات  مع  عنيف  رصاع  يف  الوقت-  ذلك  -يف 
اليوم  حيل  أن  بانتظار  “النتف”،  من  مزيد  إضافة  سوى  يسعنا  ال  الوقت، 

الذي نقرأ فيه كل التفاصيل املتعلقة بشعب ُذبح وُدفن، ومل يسمع به أحد.
تنظيمي  بني  العنيفة  املواجهات  عىل  سنوات  بضع  مرور  وبعد 
األسد،  ونظام  جهة،  من  املسلمني،  واإلخوان  املقاتلة  الطليعة 
حد  وضع   -1982 عام  بداية  -يف  األخري  هذا  قرر  ثانية،  جهة  من 
هنائي هلذه املواجهات، وذلك عرب سحق مدينة محاة بأرسها، املكان 
اإلسرتاتيجي ملقاتيل تنظيم الطليعة املقاتلة؛ حتى يقال إن حافظ أسد 

كان يريد حمو مدينة محاة -بأرسها-من اخلريطة يف تلك األيام.
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ويف فجر الثاين من شباط/ فرباير عام 1982، حشد نظام األسد 
يف  شارك  باقتحامها.  وبارش  محاة،  مدينة  حميط  يف  العسكرية  قواته 
املسلحة،  الوحدات  من  جمموعة  العسكرية،  العمليات  تلك  تنفيذ 
وكان  األسد،  رفعت  بقيادة  كانت  التي  الدفاع  رسايا  رأسها  وعىل 
املقدم  الرسايا  هذه  قيادة  يف  املشاركني  امليدانيني  الضباط  بني  من 
عيل ديب، إضافة إىل مشاركة وحدات تابعة لفرع األمن العسكري 
لفرق  التابعة  األلوية  بعض  وشاركت  اجلوية،  واالستخبارات 
عسكرية خمتلفة، من مثل اللواء )21( التابع للفرقة الثالثة التي تتمركز 
يف مدينة القطيفة، شامل العاصمة دمشق. إضافة إىل مشاركة عدد من 
احلزبية  “الكتائب  بـ  الوقت  ذلك  يف  تدعى  كانت  التي  امليليشيات 
األسد،  لنظام  موالني  مدنيني  من  مؤلفة  ميليشيات  وهي  املسلحة”، 
ُدّربوا وُسّلحوا، بوصفهم قوات رديفة للقوات النظامية. وُعنّي -يف 
ُعرفًيا عىل كل من دمشق وحلب  آمًرا  األسد  الوقت- رفعت  ذلك 

ومحاة، وُأعطي صالحيات كاملة من دون الرجوع إىل القضاء.
 ،1982 عام  فرباير  شباط/  من  الثاين  يف  الثالثاء  صبيحة  ويف 
بحي  هجومها  بادئة  العسكرية،  عملياهتا  األسد  قوات  بدأت 
بدأت  األوىل،  الصباح  املدينة، ومع حلول ساعات  البارودية وسط 
االشتباكات العنيفة بني تلك القوات ومقاتلني تابعني لتنظيم الطليعة 
واستخدمت  اآللية،  والبنادق  الرشاشات  فيها  استخدمت  املقاتلة. 
قوات األسداملتفجرات املختلفة، حيث فجرت هبا جمموعة من بيوت 

للمدنيني.
دفاًعا  اجليش  قوات  واجهت  محاة،  القتحام  األوىل  األيام  ويف 
من  املدينة  األسد  قوات  قصفت  لذلك  الطليعة؛  مقاتيل  من  رشًسا 
ورامجات  املدى،  بعيدة  الثقيلة  املدفعية  مستخدمًة  كافة،  جهاهتا 
وُدّمرت  إلخ،  اهلاون...  وقذائف  اهلليوكوبرت،  وطريان  الصواريخ، 
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وتابعت  السكنية،  املدينة  أحياء  من  واسعة  مساحات  -بذلك- 
ومتشيطها  املدينة،  ألحياء  اقتحامها  ذلك-  -بعد  العسكرية  القوات 

بيًتا فبيًتا، بعد أن كان القصف قد مهد الطريق لقوات املشاة.
نزحت  سبقتها،  التي  القليلة  األيام  ويف  العصيبة،  األيام  تلك  يف 
وإىل  الشاميل،  الريف  إىل  متوجهة  املدينة،  من  احلموية  األرس  مئات 
إال  األخرى،  السورية  املدن  من  وغريها  محاة،  رشقي  سلمية  مدينة 
أن قوات اجليش، ومع اشتداد املعارك، حارصت مدينة محاة حصاًرا 
كاماًل، ومنعت خروج، أو دخول، أي شخص كان، وبقي قسم كبري 
من أهايل مدينة محاة حتت رمحة املعارك الضارية، والقصف وعمليات 
األوقات- مجيعها،  تلك  فتحولت محاة -يف  السكنية؛  املنازل  تفجري 
لقوات  هدف  إىل  األثرية،  ومناطقها  أشجارها  ومساكنها،  ُأرسها 
األسد التي عملت بكل ما أوتيت من وحشية؛ من أجل حمو املدينة 

من اخلريطة، كام كان هيدد -فعاًل- نظام األسد يف ذلك الوقت.
وبحسب كثري من الشهادات، مل يتجاوز عدد مقاتيل تنظيم الطليعة، 
يتجاوز  ال  يكاد  بتسليح  الشبان،  من  مئات  بضع  نارصهم،  ومن 
املتفجرات  من  وقليل  جي،  يب  اآلر  قاذفات  وبعض  اآللية،  البنادق 
املقاتلني عندما  أن هؤالء  إال  املولوتوف،  يدوًيا، وقذائف  املصنوعة 
وجدوا أنفسهم حمارصين من اجلهات كلها، مل يكن أمامهم من خيار 
التي عاشوا  سوى املواجهة؛ حتى آخر طلقة، حتميهم أزقة أحيائهم 
رأوا  الذين  األهايل  وتعاطف  كلها،  زواريبها  وخربوا  حياهتم،  فيها 
-خالل سنوات سبقت تاريخ املذبحة- ممارسات قوات األسد التي 

مل تتوقف عن انتهاك بيوهتم وحيواهتم اخلاصة.
وعىل الرغم من املقاومة الرشسة التي أبداها مقاتلو الطليعة، إال 
أن قوات األسد كانت -خالل األيام األوىل للمعارك- تسجل تقّدًما 
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احلّي،  تلو  حًيا  املدينة،  أحياء  عىل  وتسيطر  األرض،  عىل  ملموًسا 
نارشة احلواجز، مدّمرة البيوت، ومرتكبة عدًدا ال يمكن إحصاؤه من 

الرسقات واملجازر املرعبة بحق املدنيني، بشيبهم وشباهبم.
املدنيني،  بحق  ارتكبت  التي  اجلريمة  بحجم  املسألة  تتعلق  مل   
بحجم  تتعلق  أسئلة  لتطال  أيًضا؛  املسألة  اتسعت  وإنام  فحسب، 
اجلرائم،  بارتكاب  تفننت  التي  العسكرية  القوات  وطبيعة  احلقد 
أفالم  مشاهد  أقسى  يف  حتى  إجيادها  يمكن  ال  ووسائل  بأساليب 
الرعب الرخيصة، يشء من الصعب أن ُيستوعب، فعىل سبيل املثال، 
مجعت قوات اجليش املئات من املدنيني يف مدرسة الصناعة ومعمل 
معمل  ساحة  ويف  الضيقة،  الغرف  يف  املعتقلون  وُحرش  البورسالن، 
مل  وحشية  بطرق  املعتقلني  تعذيب  وجرى  اخلارجية،  البورسالن 
يسبق هلا مثيل، وضعت الرؤوس يف مالزم حديدية وُضغطت حتى 
انفجرت، وعلقت األجساد يف اهلواء، وُبقرت بطون املعتقلني وُتركوا 
ينزفون حتى املوت، وفقئت العيون، وقطعت األطراف، ومل يكن ثمة 
العنف  من  احلجم  هذا  خلف  تقف  التي  األسباب  عن  كافية  إجابة 

واحلقد الذي مل ُيكشف سوى جزء يسري منه.
ويف 26 شباط/ فرباير عام 1982، توقفت العمليات العسكرية 
يف املدينة، وبدأت محالت التمشيط واالعتقال وهنب املدينة، مل يوفر 
اجلنود أي يشء يمكن هنبه، هُنبت البيوت، وهُنبت املمتلكات، هُنبت 
الوطني،  املتحف  هُنب  والصيدليات،  األطباء  وعيادات  األسواق، 
واملراكز الثقافية، واملؤسسات االستهالكية، ومل يرتك اجلنود أي زاوية 

يف محاة، إال هنبوها، وداوموا عىل ختريبها بأرسها.
ُهدمت األحياء القديمة، وكان أشهرها حي الكيالنية، بكل ما فيه 
من بيوت أثرية، وُهدمت املساجد، ومل تنج حتى الكنائس من قذائف 
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الدبابات واملتفجرات، فستة وعرشون يوًما فقط ال غري، كانت كافية 
لكي تتحول محاة إىل ركام. نال الدمار من كل حّي وزقاق يف املدينة، 
ُدمرت الزوايا، مثل الزاوية القادرية، وزاوية الشيخ حسني الكيالين، 
وجامع الشيخ إبراهيم الكيالين، وشمل التدمري »ناعورة« الباز عبد 
مقامات  اخلراب  وشمل  األثري،  الشيخ  ومّحام  الكيالين،  القادر 
الشيخ  ومرقد  الكيالين،  القادر  عبد  للشيخ  الباز  مقام  منها  ومقابر، 
حسني  الشيخ  ومقربة  حييى،  الدين  سيف  ومقربة  الكيالين،  ياسني 
الكيالين، ومقربة الشيخ إبراهيم الكيالين. ونال التدمري -أيًضا- من 
مبان أثرية، منها قرص احلمراء، وقرص بيت فايز العيل الكيالين، وقرص 

بيت حممد رضا الكيالين)5(.
آل  عائلة  مثل  من  بأكملها،  ععائالت  احلوادث  تلك  يف  أبيدت 
املرصي، وآل الكيالين، وعرشات العائالت األخرى، وُهدمت أحياء 
بأكملها، ومل يعد هلا من وجود عىل اإلطالق، من مثل حي الكيالنية، 
الورش  عمل  وآالت  املعدات  ورُسقت  بأرسه،  املدينة  اقتصاد  ُهدم 
الروائي  يقول  املعدات.  واملشاغل، وُحرقت منارش اخلشب وخمازن 
السوري فواز حداد: »الزاوية الكيالنية سّويت باألرض، اجلرافات مل 
توفر حتى القبور، عظام أمواتنا ُطحنت برتاهبا، أجساد قتالنا ذهبت 
بينام  الذاكرة«.  بات يف  أهلنا  مثوى  مقابر مجاعية،  إىل  الشاحنات  هبا 
وحدها النواعري بدوراهنا الالمبايل، كانت الشاهد عىل ما عاناه أهلها 

من فظائع وتنكيل، عىل حد تعبري حداد.

لحقوق  العربية  اللجنة  من  الصادر  التقرير  منها:  عدة،  مصادر  من  مأخوذة  الفقرة  املعلومات يف هذه   (((
اإلنسان، بتاريخ 2006، وكتاب: »حامة: مأساة العرص«، سبقت اإلشارة إليهام، إضافة إىل ما ورد من معلومات 
وفرية، ووصف شديد األهمية يف رواية الروايئ السوري فواز حداد، يف روايته: السوريون األعداء، )بريوت: دار 

الريس ، ))20).
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ثالًثا: جيل النكسارات
شباط/  يف  األسد،  قوات  ارتكبتها  التي  املروعة  املجزرة  إثر  يف 
فرباير عام 1982، ُوضع حّد هنائي للخصم األعنف لنظام األسد، 
تنظيم اإلخوان املسلمني والطليعة املقاتلة، وُأغلق هذا امللف إغالًقا 
سياسية  حلياة  إمكان  بأي  املتعلقة  امللفات  باقي  معه  وُأغلقت  تاًما، 
ديمقراطية يف عهد األسد األب، لتدخل سورية -بعد هذا التاريخ- 

عرص الرعب والكتامن الذي ستنشأ عليه أجيال من السوريني.

1. زمن الصمت والكتامن
تشكلت  قد  املختلفة،  السورية  السياسية  األحزاب  كانت  إذا 
واكتسبت خرباهتا؛ نتيجة العقود التي سبقت حكم األسد، ومتيزت 
بنشاط سيايس كثيف، فإن األجيال التي ُولدت يف أثناء حكم األسد، 
لن جتد من يشء؛ كي ترثه، سوى العنف والقمع والصوت اخلفيض. 
لقوة  حتطيمه  سياق  ويف  األثناء،  تلك  يف  األسد  نظام  نجح  لقد 
الفاعلية  حتطيم  من  املسلمني،  اإلخوان  مجاعة  اللدود،  خصمه 
حافظ  نجح  حيث  السوري،  املجتمع  والسياسية ملجمل  االجتامعية 
األسد يف “خيص” املجتمع، وحتويله إىل ما يشبه جمتمع جورج أوريل 
عليه  سيرتتب  نفًقا  دخلت  قد  سورية  كانت   .”1984“ روايته  يف 

رضيبة باهظة، بعد مرور عقود عىل هذه احلوادث.
من  شعبي  حي  يف  املجزرة،  من  عامني  نحو  بعد  عروبة  أبو  ُولد 
أحياء مدينة محاة. وككل أبناء جيله، نام وترعرع يف مناخ من الكتامن 
املحفوف بالرتقب؛ وعندما أصبح يف عمر السؤال، اصطدم بحائط 
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أبناء جيله. ال أجوبة لدى األهايل املكلومني،  الغموض، كباقي  من 
وال يشء سوى الصمت. 

بينهم عىل الصمت، وُمنعت األسئلة عن  تواطأ أهايل محاة يف ما 
األجيال التي راحت تكرب بعد عام 82، يقول أبو عروبة: كانت كلمة 
“اإلخوان املسلمني” هتمة جاهزة تلبس بأي شخص من محاة، وكانت 
فوره،  من  خيتفي  صاحبها  أن  بحيث  بمكان؛  خطِرة  -هذه-  التهمة 
عالقة  له  بيشء  يتفوهوا  أال  حياولون  األهايل  كان  أثر.  له  يبقى  وال 
باإلخوان املسلمني، أو بحوادث الثامنينيات، وكأهنم -بذلك- كانوا 
حياولون حمو هذه املحطة من تاريخ املدينة، عرب عدم السامح بذكرها 

عىل اإلطالق. 
 كان حجم وأعداد ضحايا جمازر عام 1982، جيعل يف كل بيت 
من بيوت املدينة مفقوًدا أو قتياًل أو معتقاًل، وكان اجلميع، من األوالد 
األسئلة عن  يطرحون  أسئلتهم،  يكربون وتكرب معهم  راحوا  الذين 
هم  ألشخاص،  مفهوم  غري  غياب  عن  وأعاممهم،  وأخواهلم  آبائهم 
بالصمت واملراوغة، كان عىل  دائاًم  جزء من أرسهم. وكان اجلواب 
باًبا يف الذاكرة، كان من  الضحية احلموية أن تنكر موهتا، وأن تغلق 

املحال إغالقه.
ساد يف محاة يف السنوات التي أعقبت جمزرة الثامنينيات، مناخ من 
“التقية”، كانت أفضل وسيلة حلامية اآلباء أبناءهم، فاندفع املئات من 
أبناء املدينة لالنخراط يف صفوف حزب البعث، وبحسب أيب عروبة، 
كان االنضامم إىل صفوف حزب البعث أشبه بمحاولة احلمويني نفي 
ربام  بأن ذلك  السائد  االعتقاد  املسلمني عنهم، وكان  اإلخوان  هتمة 
خيفف من حقد نظام األسد ومواليه عىل أبناء املدينة املنكوبة. يف محاة، 

بعد عام 1982، بات كل “محوي” متهاًم؛ حتى يثبت العكس.
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هذا  ظل  يف  جيله،  أبناء  ونشأة  نشأته  تفاصيل  عروبة  أبو  يروي 
املدينة  احُتلَّت  كيف  عينيه  أمام  ويرى  والرتقب،  التوتر  من  املناخ 
يف  واحًدا  محوًيا  موظًفا  أرى  أن  أمتنى  كنت  فيقول:  “الغرباء”،  من 
هلجات  أسمع  كنت  املدينة،  يف  بكثرة  املوجودة  الدولة  مؤسسات 
من  الرغم  وعىل  غائبة.  كانت  فقد  احلموية،  اللهجة  إال  خمتلفة، 
وإىل  البعث،  حزب  إىل  االنتساب  من  قدمناها،  التي  التنازالت  كل 
منارصة النظام الذي ذبح أهلنا، وذلك رغاًم عن أنوفنا، وعىل الرغم 
من كل هذا، بقي احلصول عىل عمل يف مؤسسات الدولة شيًئا عزيًزا 

وبعيد املنال، يف اآلن ذاته.
فرض نظام األسد املنترص، يف حينه، عقوبات مجاعية صارمة عىل 
أهايل مدينة محاة، فُأمهلت املدينة عمرانًيا وخدمًيا، ومُهشت اقتصادًيا، 
العمل داخل  باملدينة إىل  الريف املحيط  بأبناء  ودفعت أجهزة األمن 
من  احُتّلت  قد  مدينتهم  وكأن  محاة،  أبناء  وشعر  الدولة،  مؤسسات 
أبناء  هلجة  عن  املختلفة  بلهجته  يتبجح  ما  غالًبا  كان  الذي  الريف 
محاة، كام يقول أبو عروبة. ومنذ ذلك احلني، نشأت عالقة ملتبسة بني 
مدينة محاة وريفها، وترعرع شعور بالكره والغضب يف نفوس أجيال 
احلمويني الالحقة، وباتت نظرهتم السائدة نحو الريف نظرة احتالل 
واغتصاب للمدينة، وشعور بالضيق، جيعلهم يشعرون وكأهنم غرباء 

يف مدينتهم، وهو يشء لن يتغري سوى بعد ثورة عام 2011.

2. حفظ احلكاية
التي حدثت يف محاة فقدت أجزاء منها  التفاصيل  أن  ال شك يف 
بل  بالتأكل؛  تصاب  اإلنسانية  الذاكرة  أن  املؤكد  ومن  الزمن،  عرب 
حتى بالتصدع مع مرور الوقت، بيد أن الذاكرة اجلمعية دائاًم ما جتد 
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الطريقة، أو الطرق، املالئمة حلفظ ما يبدو أنه من املستحيل تضييعه. 
من  نتًفا  إخبارنا  يف  األهايل  يبدأ  عروبة،  أبو  يقول  السؤال،  سن  يف 
احلكاية، هنا حدثت املجزرة الفالنية، وهنا ُقطع رأس فالن، هنا ُهدم 
احلّي عىل قاطنيه... إلخ. بينام من كنا نعتقد بأهنم هاجروا أو رحلوا 
عن املدينة، بتنا مع الوقت ندرك أهنم ُقتلوا أو اعُتقلوا عىل يد اجليش 

واالستخبارات.
تتعلق   1982 عام  حوادث  بمجريات  املرتبطة  القصص  كل 
-بشكل أو بآخر- باجليش وأجهزة االستخبارات، وانتقلت الصور 
والفظاعات التي ارتكبها اجليش بحق أهايل مدينة محاة مع تفاصيل 
مشاعر  جتمعها  املدينة  أبناء  من  أجيال  باتت  الوقت؛  ومع  احلكاية، 
تكون  أن  هبا  ُيفرتض  التي  املؤسسة  هذه  حيال  متشاهبة  ومواقف 
أبو عروبة، بعد  مؤسسة وطنية، ومصدًرا من مصادر األمان. يقول 
1982، صار  “املجزرة” يف أذهاننا مع جمازر عام  أن ارتبط مصطلح 
وإنام  فحسب،  اجليش،  عنارص  حيال  ليس  “الفوبيا”،  يشبه  ما  لدينا 
حيال حتى رشطي املرور، كنا نشعر بخوف حياله. لقد كربنا، ونحن 
كنا  اللحظات،  باحلقد جتاه اجليش، ويف كل  املمزوج  باخلوف  نشعر 
الزيتي هم أعداؤنا،  اللون األخرض  نشعر بأن هؤالء الذين يرتدون 

بقدر ما هي إرسائيل عدوة لنا. 
آثار  وظلت  احلكاية،  عن  تفاصيل  حفظ  يف  األماكن  أسهمت 
القديمة، هنا حي  املدينة  املدينة حارضة يف بعض أحياء  احلرب عىل 
قديم  حّي  الدين،  صالح  شارع  حتى  احلّي  يمتد  الشجرة”،  “سوق 
حوادث  يف  اجليش  آلة  دمرته  خاصة،  معامرية  نكهة  وله  ومجيل، 
تركته  كام  مهدًما  احلّي  وبقي  األطالل،  إال  منه  يبَق  ومل  الثامنينيات، 
ذلك  فإىل   ،2001 عام  مطلع  وحتى   ،1982 عام  النظام  دبابات 
القشعريرة  من  موجة  جيعل  احلّي  من  بالقرب  املرور  كان  الوقت 
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ترسي يف جسد من ينظر. كان احلّي حمافًظا عىل تفاصيل ما حدث يف 
وقت مىض، ودلياًل حيًّا عىل املدى الذي يمكن أن تصل إليه وحشية 
نظام األسد. أحياء بأكملها ُمسحت، سّويت باألرض؛ حي الربازية، 
مت، يف مشهد  حي البارودية، حي احلارض...إلخ. أحياء بأكملها ُهدِّ
عام  ثورة  بعد  السورية  املدن  حال  عليه  سيكون  ما  جيسد  رسيايل، 

 .2011

فيقول:  بنفسه،  عايشها  التي  احلوادث  إحدى  عروبة  أبو  يروي 
هدم  قد  كان  املدينة،  يف  القديمة  األحياء  أحد  وهو  الكيالنية،  حّي 
بأرسه يف حوادث عام 1982، وبعد مرور سنوات عىل املجازر، قرر 
النظام بناء فندق مكان ذلك احلّي، وهو فندق أفاميا الشام، ويف اجلهة 
البناء حيفرون األساسات،  العايص، حيث كان عامل  املطلة عىل هنر 
ظهر أمامهم أنقاض سقف بناء كان قد هبط يف وقت سابق، وعندما 
رفعوا أجزاء السقف، اكتشفوا وجود ست جثث حتته، باقية عىل حاهلا 
منذ الثامنينيات. يقول أبو عروبة، كأن الزمن يف تلك اللحظة كان قد 
عاد باألهايل إىل عرص املجزرة، رسى شعور بالرهبة لدى اآلباء، أما 

األبناء فمّسهم شعور باحلقد والرغبة يف الثأر.

3. حماسبة األبناء لآلباء
الكاملة  املسؤولية  األسد،  حافظ  سيام  وال  األسد،  نظام  يتحمل 
عن املجازر التي ارُتكبت بحق أهايل مدينة محاة، وهو أمر راسخ يف 
وجدان احلمويني، وال حيتاج إىل إثبات، إال أن القول يصح -أيًضا- 
وجه  عىل  املقاتلة  الطليعة  وجناح  املسلمني،  اإلخوان  مقاتيل  أن  يف 

التحديد، يتحملون قساًم كبرًيا من هذه املسؤولية. 
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يقول أبو عروبة زج مقاتلو الطليعة باملدينة وسكاهنا يف معركة غري 
متكافئة، ويف الوقت الذي حُتسب فيه مدينة محاة عىل تنظيم اإلخوان 
يتجاوز  مل  الثامنينيات  معارك  يف  التنظيم  مقاتيل  عدد  فإن  املسلمني، 
بضع مئات، وعندما احتدم الرصاع مع قوات األسد، متكن العرشات 
من قادة التنظيم من الفرار إىل خارج سورية، ومن تبقى هم األهايل 
أكثر  إال أهنم كانوا  الرصاع،  مل يكونوا طرًفا يف ذلك  الذين  املدنيون 

األطراف الطرف ترضًرا، الطرف الذي دفع الرضيبة كاملًة.
الرصاع  جتاه  بالغضب  محاة،  مدينة  يف  الالحقة،  األجيال  تشعر 
جزًءا  وحيّملونه  مدينتهم،  يف  املسلمني  اإلخوان  تنظيم  فّجره  الذي 
عليه  حافظت  عام،  شعور  وهو  ذلك،  حيال  املسؤولية  من  كبرًيا 
األجيال، وانعكس يف موقفها جتاه تنظيم اإلخوان املسلمني يف وقت 
حاول  محاة،  مدينة  أبناء  من  شبان  من  الشهادات  وبحسب  الحق، 
التنظيم جهده، بعد انطالقة ثورة 2011؛ كي يعيد بناء شبكة عالقاته 
مع املجتمع احلموي، إال أنه فشل يف بذلك، وأثبت أبناء املدينة بطالن 
بأرسه  محاة  مدينة  جمتمع  من  جعلت  التي  اخلاطئة  االعتقادات  تلك 

جمتمًعا إخوانًيا. 
تتسع دائرة االهتام وحتميل املسؤولية لتشمل جياًل بأكمله، يسائل 
أبو عروبة جيل آبائه: ملاذا قبلتم بحكم األسد؟ ملاذا مل تقف األحزاب 
السياسية -يف ذلك الوقت- ضد تلك الديكتاتورية الصاعدة؟ ملاذا 
تركتم الساحة فارغة؟ مما كنتم ختافون؟ وعرشات أخرى من األسئلة 
التي متس مرحلة بأكملها، وهي أسئلة ال أجوبة عنها سوى الصمت، 
لشبان  األوىل  األفكار  تكّونت  األسئلة  هذه  من  باملرارة.  وشعور 
الثورة يف عام 2011، ومن هذا املوقع سيخرج الشبان إىل الشارع يف 

ربيع 2011، شاهرين صوهتم، ومرددين هتافات احلرية.
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رابًعا: جيل الثورة
ترّبى عىل  الذي  اجليل  أّن  السوريون  التي شهدها  املفارقات  من 
الطاعة والكتامن، اجليل الذي ظن نظام األسد بأنه متكن من ترويضه، 
بعد عقود من القمع وإحصاء أنفاس الناس، هو اجليل الذي سيفجر 
األنظمة  الذي سيكرس أسطورة  اجليل  2011، وهو  ربيع عام  ثورة 

القمعية التي ال تقهر. 

1. عودة الروح
نشبت يف مدينة محاة يف أوائل عام 2011، وال سيام بعد انطالق 
املدينة  أثارهتا استعادة أهايل  العريب، سجاالت حادة،  الربيع  ثورات 
صور الثامنينيات الدموية، ومعرفتهم الدقيقة بام يمكن أن يذهب إليه 
نظام األسد يف قمع احلراك الشعبي الذي انبثق من درعا ودمشق، يف 
منتصف آذار عام 2011، وكان الرتقب واحلذر مها كلمتا الرّس لدى 
أكرب األجيال سنًا يف محاة، مل يكن األمر يدور حول املوقف من نظام 
األسد، بل دارت املناقشات حول موقف اآلباء املّتسم باحلذر حيال 
نظام، كان يرون إسقاطه وإزالته من املستحيالت، بينام أكثر ما يمكن 
أن يطمح إليه املجتمع بخصوص هذا املسخ املسمى نظام األسد، هو 

حتصيل القليل من املكتسبات، ال أكثر.
العريب-  الربيع  ثورات  -يف  للمدينة  أن  الشابة  األجيال  رأت 
تونس  ثوريت  نجاح  أسهم  فقد  اخلالص؛  أجل  من  سانحًة  فرصًة 
ومرص، خالل زمن قيايس، يف إزاحة أكثر زعامء العرب رشاسة، يف 
تدعيم آمال الشبان، وإيامهنم بقدرهتم عىل فعل املثل. وعندما فشل 
اآلباء يف إقناع أبنائهم بوجهة نظرهم، ُأجربوا عىل تقديم التنازالت 
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هلم، ويف ذلك يقول أبو عروبة: عندما يئس آباؤنا منّا، وصل النقاش 
فلن  الثورة،  يف  املشاركة  احلمويني  عىل  كان  فإذا  التسوية،  نقطة  إىل 
السورية  املدن  باقي  تنتفض  حتى  سينتظرون  بل  املقدمة،  يف  يكونوا 
األخرى، ويفعلون بعدئذ املثل، وكانت جتربة محاة يف مواجهة النظام، 

عام 1982، وحيدة ومعزولة، متّد هذه املخاوف باملرشوعية.
يكمن  األوائل  محاة  مدينة  ناشطي  أمام  األكرب  التحدي  يكن  مل 
النظام، وعرض احلجج  أبناء جيلهم برضورة إسقاط  باقي  إقناع  يف 
املقنعة؛ إلثبات هذه الرضورة، فاملجتمع احلموي يكاد يكون جممًعا 
عىل موقفه املعادي لنظام األسد. كان التحدي احلقيقي يكمن يف كيفية 
الشارع،  إىل  للنزول  والشابات  الشبان  ودفع  اخلوف،  حاجز  كرس 

واملشاركة يف التظاهرات.
يروي أبو عروبة كيف كان كثري من األهايل، يشاركهم -أيًضا- 
الشارع؛  بأهنم ما إن خيرجون إىل  املدينة، يظن  قسم كبري من شباب 
للمشاركة يف التظاهرات، فإن نظام األسد سينقّض عليهم بالطائرات 
وهذا  بحقهم،  جمزرة  ويرتكب  الرصاص،  عليهم  وسيفتح  احلربية، 
الظن كان كافًيا ليجعل كثرًيا من احلمويني يرتدد، وحيّذر من اخلروج 
يف تظاهرات ضد النظام. كانت صور املايض القريب حارضة -بثقل- 
يف أذهان أهايل مدينة محاة، وكان الرصاع يف أعامق كل محوي رصاًعا 
األيام  تلك  يف  يعيشون  احلمويون  كان  والرهبة.  اخلوف  مشاعر  مع 
حراكه  يف  شعبهم  مشاركتهم  برضورة  إيامهنم  بني  رهيبة،  تناقضات 
الثوري ضد نظام يعّدونه خصمهم الشخيص، وبني الشعور باخلوف 
املعشعش يف النفوس، والرعب من تكرار جمازر الثامنينيات الفظيعة.

التغيري  حركة  وكانت  كربى،  بتغريات  يوحي  كان  الزمن  أن  إال 
التي بدأت من عربة البوعزيزي، يف تونس، قد وصلت طالئعها إىل 
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سورية، وكان فعل التغيري، وشغف األفراد باستعادة فاعلياهتم أقوى 
وكان  أبنائها،  عىل  تنادي  الشوارع  كانت  القمع.  ومن  اخلوف  من 

اإلحساس بطعم احلرية يدفع الشبان إىل اقتحام املجهول. 

2. طالئع الثورة
يف اجلَُمع القليلة التي تلت اخلامس والعرشين من آذار/ مارس، 
عام 2011، استمر الشبان يف اخلروج يف تظاهرات، إال أن أعدادهم 
ظلت قليلة نسبًيا، حيث مل يتجاوز عدد الناشطني بضع عرشات، إال 
نفوس  يف  طيًبا  أثًرا  تركت  وشجاعتهم،  األوائل،  الشبان  إرصار  أن 
التظاهرات  يف  نسعى  كنا  عروبة:  أبو  يقول  ذلك  ويف  املدينة،  أهايل 
أن  ونحاول  التظاهرات،  يف  باملشاركة  املدينة  أبناء  إقناع  إىل  األوىل 
نثبت هلم أهنم لن خيرسوا شيًئا من تلك املشاركة سوى خوفهم الذي 

أثقل كاهلهم خالل عقود.
وعىل الرغم من ذلك، ظل معظم فئات املدينة مرتّدًدا يف املشاركة، 
الشوارع،  اقتحم  الذي  الفتيل  هم  فكانوا  سنًا،  األصغر  الشبان  أّما 
وهتف للحرية، منتظًرا بقية أبناء مدينته ملشاركته هبذا االحتفاء. يقول 
هلم  فنقول  أهالينا،  عىل  الكذب  إىل  نضطر  كنا  ما  غالًبا  عروبة:  أبو 
إننا يف جلسة مع األصدقاء، أو أي يشء آخر، بينام نكون يف الشارع 
وكنا  علينا،  شديد  خوف  يف  األهايل  كان  التظاهرات.  يف  نشارك 

-نحن- نسخر من خوفهم ومن ترّددهم.
إن االستمرار واالرصار مها كلمتا الرّس يف نجاح احلراك الشعبي، 
والصرب وانتظار الناس إىل أن حتسم خياراهتا، هو احلل الوحيد الذي 
كان متاًحا أمام طالئع احلراك الثوري يف مدينة محاة، وهو ما حدث 
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-فعاًل- مع الوقت؛ فبعد إرصار الشبان عىل اخلروج يف تظاهرات يف 
مُجع متتالية عّدة، وما رافق ذلك من كتابة الشعارات عىل اجلدران، 
الثوري، أخذ عدد  النشاط  املنشورات، وغريها من أشكال  وتوزيع 

املتظاهرين يف التزايد تزايًدا مّطرًدا.
وبحسب أبو عروبة، كان أكرب األهايل سنًا يعرف مسار التظاهرة 
إىل  يأتون  السن  يف  الكبار  كان  اجلُمع،  أيام  ويف  خروجها،  ومكان 
يكادون  وال  األسد،  نظام  ضد  هنتف  ونحن  إلينا  وينظرون  املكان، 
يصدقون األمر، وكثرًيا ما كنا– يقول أبو عروبة- نرى رجااًل كباًرا 
بقبضاهتم  وهيزون  القريبة،  األرصفة  فوق  من  لنا  يلّوحون  السن  يف 
يف اهلواء، وكثرًيا ما صادفني رجاٌل يبكون بحرقة يف أثناء مرورنا من 
الصدور، كان  تقفز من  قلوهبم  أكتافنا، وتكاد  يربتون عىل  جانبهم، 
هذا املشهد، كفياًل بأن يضّخ يف أعامقنا شحنة من الشجاعة والفرح، 
واإلرصار عىل االستمرار يف ما بدأناه، كان وجودنا يف الشارع أكثر 
الزمن هو  بالتأكل، وأن هذا  بدأ  نظام األسد  أن  األدلة سطوًعا عىل 

زمن التغريات الكربى.
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الباب الثاين: زمن التغيري

عىل  ينفتح  حتى  ُيغلق؛  يكاد  ال  مفتوحة،  سريورات  التاريخ 
إمكانات جديدة
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أوًل: سريورات احلراك الثوري
نجح الشبان يف اخلروج يف أول تظاهرة هلم، يف 25 آذار/ مارس، 
ذلك  -يف  النجاح  ومتّثل  أسلفنا،  كام  اخلطاب،  بن  عمر  جامع  من 
الوقت- يف إخراج التظاهرة، من جهة، ويف ضخ شحنة من التفاؤل 
يف صدور الشبان، من جهة ثانية؛ ما شكل دافًعا للعمل عىل التحضري 
للجمعة الثانية، املوافقة لتاريخ األول من نيسان/ أبريل عام 2011.

1. ولدة التاريخ
من  محاة  مدينة  يف  الثوري  للحراك  األوىل  املجموعات  تشّكلت 
التنسيق  شبان تربطهم عالقات صداقة وثقة متبادلة، وقربى، وكان 
والتواصل جيري يف اخلفاء؛ حتى عن األهل يف كثري من احلاالت، كان 
كل يشء جديًدا عىل الشبان الذين مل خيتربوا -يوًما- العمل السيايس، 
أو التنظيمي، ومل يشاهدوا يف حياهتم كلها تظاهرة يف الشارع، هتتف 
من شأن عام داخيل؛ فالسائد -خالل العقود املاضية- كان مقصوًرا 

عليمسريات التأييد والتهليل للقائد اخلالد، والبنه األقل خلوًدا.
اختيار  كان  الناشطني  واجهت  التي  صعوبة  األمور  أكثر  ومن 
املناقشات  من  الرغم  وعىل  تظاهرة،  يف  واالنطالق  التجمع،  مكان 
املدينة كان  التجمع واخلروج من أحد جوامع  أن خيار  إال  املطولة، 
األمن،  أجهزة  إن  حيث  الناشطني،  معظم  باتفاق  األنسب،  اخليار 
واملوالني للنظام، حتتل معظم ساحات املدينة العامة، وكان -واحلال 
عامة،  التجمع يف ساحة  من  الشبان  يتمكن  أن  املستحيل  هذه- من 

والبدء بالتظاهرة.
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واجهت املجموعات األوىل من الناشطني مشكالت خمتلفة، منها 
للتظاهرة  التحضري  وكان  بينها،  ما  يف  والتنسيق  التواصل  صعوبة 
األوىل قد أوحى بكثري من األخطاء التي ارتكبها الشبان، منها ضعف 
قدرهتم عىل تنسيق جهدهم يف اختيار مكان حمّدد للتجمع، واالنطالق 
منه يف التظاهرة، كانت املسألة تتعلق بكيفية التواصل والتنسيق، مع 
تنفذ منها إىل هذه املجموعات  ضامن عدم ترك ثغرة ألجهزة األمن 

وحتبط عملها.
هبم،  خاصة  شيفرة  الوقت-  ذلك  -يف  الناشطون  فابتكر 
يستخدموهنا يف أثناء تواصلهم يف ما بينهم عرب اهلواتف الشخصية، 
وعن هذا يقول أبو عروبة: كانت املسألة بسيطة جًدا، حيث نستخدم 
-مثاًل-  التظاهرة  نسمي  والشعبية،  البسيطة  األحاديث  مكاملاتنا  يف 
مراقبي  لدى  الشكوك  تثري  ال  أخرى  مناسبة  أي  أو  خطوبة،  حفلة 
أيب  عند  اليوم  احلفلة  بأن  نقول  مثاًل،  التجمع،  ومكان  اتصاالتنا، 
عمر، ونفهم أن املقصود بذلك جامع عمر، عىل سبيل املثال. وهكذا 

متّكنا من االفالت موقًتا من قبضة الرقابة.
أمهية  -بعُد-  اكتشفوا  قد  الناشطون  يكن  مل  األثناء  تلك  يف 
شبكات التواصل االجتامعي، وقدرهتا عىل حل كثري من مشكالت 
التنسيق والتنظيم، وهو أمر كان سيحتاج إىل بضعة أسابيع فقط؛ كي 
تصبح وسائل التواصل االجتامعي إحدى أهم وسائل االتصال بني 

الناشطني.
واملشكلة الثانية التي واجهت الناشطني، ومل تكن تقل أمهية عن 
سابقتها، هي حشود املؤيدين الذين كان نظام األسد يدفعهم؛ من أجل 
املشاركني  عىل  واالعتداء  التظاهرة،  وختريب  املتظاهرين،  مواجهة 
أو  احلاكم،  البعث  حزب  إىل  املنتسبني  من  كان  هؤالء  معظم  فيها. 
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من أنصار ومؤيدي النظام، أو حتى من موظفي مؤسسات الدولة، 
خاصة  وشعارات  األسد،  بشار  صور  محل  عىل  النظام  جيربهم  كان 
بالبعث، ويدفعهم؛ من أجل التصدي ألي تظاهرة، أو جتمع حمتمل. 
فقد  األوىل،  التظاهرة  إىل  بالنسبة  عروبة:  أبو  يقول  ذلك  وعن 
وعندما  البعث،  حلزب  مبنًى  من  قريًبا  اخلطاب  بن  عمر  جامع  كان 
خرجت التظاهرة إىل الشارع، وخالل دقائق معدودة، خرج موالون 
إىل  إضافة  والالفتات،  الصور  ومعهم  احلزب،  شعبة  من  للنظام 
بأعىل  هيتفون  وهم  التظاهرة،  باجتاه  -مبارشة-  وتوّجهوا  هراوات، 
أصواهتم هبتافات مؤيدة حلكم األسد، وجرى يف تلك التظاهرة، بعد 
أن اشتبك اجلميع مع اجلميع، حتدٍّ بعلّو الصوت يف اهلتاف، وصمد 
املتظاهرون، وهتفوا بأعىل أصواهتم، إىل حني تدخلت أجهزة األمن، 
وهجم عنارصها باهلراوات عىل املتظاهرين، فارضني هناية للتظاهرة.
مل يكن ثمة حّل أمام الناشطني ملواجهة جمموعات املوالني، سوى 
باحلشود. كان عليهم أن حيشدوا عدًدا كبرًيا من الناشطني، وخيرجوا 
العدد حاًل  يشكل  أن  املمكن  من  وبذلك  واحدة؛  كتلًة  التظاهرة  يف 

هلذه املعضلة.
يف جامع عمر بن اخلطاب، يف حّي احلارض، ويف اجلمعة األوىل من 
نيسان/ أبريل عام 2011، احتشد املئات من املصلني، وجوه غريبة 
من خارج حّي احلارض متأل الصالة الداخلية للجامع؛ حتى الساحة 
يف  ينظر  كان  اجلميع  الشبان.  بأجساد  امتألت  قد  كانت  اخلارجية 
الوجوه، ويبحث عن أي بارقة أو إشارة تدّل عىل اخلروج يف تظاهرة 
بعد االنتهاء من الصالة، بعض شبان املجموعات متّكن التعرف إىل 
بينهم، ورست رشارة  التواطؤ  نظرات من  بعًضا، وانترشت  بعضها 
تظاهرة،  يف  للخروج  حان  الوقت  بأن  شعروا  الذين  الناشطني  بني 
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اجلامع  إمام  كان  الناشطني،  بني  التنسيق  من  املشهد  هذا  وأمام 
كان  احلامسة.  فرط  الشبان من  يسمعه  ويكاد ال  املصلني،  خيطب يف 
إمام اجلامع يركز يف خطبته عىل رضورة عدم املشاركة يف أي عملية 
شغب، وبحسب أيب عروبة، حّذر إمام اجلامع من الفتنة، وطلب من 
مل  الشبان  لكن  الصالة،  من  االنتهاء  بعد  منازهلم  إىل  التوجه  اجلميع 
فالدماء  اجلامع،  خطيب  بكالم  ليأخذوا  الوقت-  ذلك  -يف  يكونوا 

كانت تغيل يف عروقهم، متحمسني للمشاركة يف التظاهرة.
بن اخلطاب  الذين جتمعوا يف جامع عمر  الناشطني  لدى  يكن  مل 
أي الفتة، أو صورة أو راية، ومل يكن يف حوزهتم سوى أصواهتم التي 

كان جيري العمل عىل حتريرها. 
أول  اخلروج  عىل  الناشطون  حرص  الصالة،  من  االنتهاء  وبعد 
املصلني إىل خارج اجلامع، ويف الشارع املطل عليه، جتمهرت املئات 
من الشبان الذين وقفوا هناك، ومل يغادروا إىل منازهلم وأشغاهلم. كان 
رويًدا  ترتاصف،  األجساد  وكانت  املصلني،  بأعداد  يغّص  الشارع 

رويًدا، يف انتظار انطالق الرصخة األوىل.
احلموي  الزّي  يرتدي  الثالثينيات،  منتصف  يف  شاب  ثمة  كان 
من  سيامء  وجهه  عىل  تبدو  القامة،  طويل  الوجه،  أسمر  التقليدي، 
انتباهي،  الشاب  لفت  عروبة،  أبو  يقول  كام  عنيف،  لعراك  يتحرض 
بقامته يف أعىل ما  انتصب  أراقبه من قرب، وخالل حلظات،  وكنت 
يستطيع، ورصخ بأعىل صوته: “اهلل أكرب حرية”. هدر صوته يف ما بيننا 
وكأن ألف رجل يرصخ، ومن دون أن ندري كيف رّددت احلناجر 
ما  إىل  اجلموع  للموت”، وفجأة حتولت  معاِك  نحنا  درعا  “يا  خلفه: 
يشبه اجلسد الواحد، وبحركة غريزية، تالصقت األجساد، واختذت 
وضعية املواجهة والتصميم، كان احتكاك األجساد، ببعضها ببعض، 
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حيّفز الشجاعة لدى املتظاهرين، ويشعرهم بنوع من األمان، وبالقدرة 
عىل مواجهة عنارص األمن، وقطعان الشبيحة املوالني للنظام. 

أعدادهم،  تراجعت  الشارع،  يف  بالسري  املتظاهرون  بدأ  عندما 
نسبًيا، وبقي نحو مئتي شاب، ساروا مرتاصني يف اجتاه تقاطع حيي 
املناخ والسخانة، وهناك، عىل ما يروي لنا أبو عروبة، اخرتقت مجعهم 
وانضمت  شطرين،  إىل  املتظاهرين  قّسمت  صغرية،  شاحنة  سيارة 
التظاهرة،  إىل  انضموا  بأهنم  اعُتقد  الذين  الشبان  من  جمموعة  إليهم 
إال أهنم اكتشفوا -بعدئذ- أن هؤالء الشبان كانوا موالني للنظام، ما 
لبثوا أن أخرجوا من داخل ثياهبم صوًرا لبشار األسد، وبدأوا باهلتاف 
بالتنسيق  األمن،  وبعد ذلك هجمت عنارص قوى  املتظاهرين،  ضد 
إهنائها،  من  -فعاًل-  ومتكنوا  التظاهرة،  عىل  والشبيحة،  املوالني  مع 

بعد أن اعتدوا بالرضب عىل الشبان، ومتكنوا من اعتقال بعضهم.
ال  مسافة  الشارع  يف  السري  كان  الناشطني،  أوائل  إىل  وبالنسبة 
تتجاوز ثالثمئة مرت، واهلتاف للحرية بأعىل أصواهتم، أمًرا كافًيا؛ كي 
يشعروا بنجاح جهدهم، وكي يتلمسوا قدرهتم الوليدة عىل الفاعلية، 
التاريخ،  بداية  هو  إيل-  -بالنسبة  كان  اليوم  ذلك  عروبة:  أبو  يقول 

وكل ما قبله كان عبارة عن وهم وتاريخ مزيف.

2. طور النضج
يقال إن الزمن يصبح أكثر كثافة يف مرحلة الثورات، وأن اخلربات 
املكتسبة يف هذا الزمن ال يشء يضاهيها، ويف الواقع، قرأ الناشطون 
نقدية، واكتشفوا نقاط ضعفهم، وقرروا  جتربة أول تظاهرتني قراءة 

-بناء عىل ذلك- إجراء بعض التعديالت عىل تكتيكاهتم.
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احلشود  غياب  املرحلة  تلك  يف  الضعف  نقاط  أهم  من  كان 
املمكن  من  كان  الذي  الوحيد  اليشء  التظاهرات، وهو  الكبرية عن 
أن يضع حًدا هلجوم الشبيحة واملوالني؛ وبسبب ذلك قرر الناشطون 
يف التظاهرة الثالثة اخلروج بتظاهرتني يف الوقت ذاته، تظاهرة خترج 
جامع  من  خترج  وأخرى  اخلطاب،  بن  عمر  جامع  من  -كاملعتاد- 
باجتاه  التظاهرة  تتوجه  أن  املناخ، وبداًل من  اسمه جامع  منه،  قريب 

ساحة العايص، تلتف وتتوجه نحو عمق حي احلارض.
واحتالهلا،  الساحات  إىل  الوصول  حلم  استبدال  من  البد  كان 
بتكتيكات جديدة، جتعل من خط سري التظاهرة يتجه نحو أزقة حّي 
نظام  ضد  الرصاع  يف  تاريخ  وله  عريق،  شعبي  حّي  وهو  احلارض، 
األسد؛ وبسبب ذلك، كان احلّي مرهوًبا، ليس من املوالني، وحسب، 

وإنام من أجهزة االستخبارات أيًضا.
يف حّي التكية الشعبي، ومن أمام جامع “املناخ”، جتمع الناشطون، 
شاب   400 نحو  اجلامع  أمام  يوجد  كان  الظهر  صالة  انتهاء  ومع 
التي  اجلموع  توجهت  التظاهرة  يف  هتاف  أول  صعود  ومع  ورجل، 
ساحة  باجتاه  متظاهر،  األلف  إىل  وصل  حتى  عددها؛  يزداد  أخذ 
كان  التظاهرة  هذه  يف  الشعبي.  احلميدية  حي  إىل  ومنها  التكية، 
من  أفضل  نشاطهم،  بتنظيم  بدؤوا  قد  الناشطني  الشبان  أن  واضًحا 
أول الفتة  الناشطون  رفع  التظاهرة  السابقتني. ويف هذه  التظاهرتني 
 40 قدمت  “محاة  الالفتة:  عىل  ُكتب  فقد  ومجيل،  كبري  بخط  مكتوبة 
40 ألف شهيد من أجل  لتقديم  1982، ومستعدة  ألف شهيد عام 
درعا”. ومتكن الناشطون من تصوير التظاهرة، واحلصول عىل أرشطة 
جيدة قابلة للبث من وسائل اإلعالم، وكان ذلك من خالل تكليف 
شبان حمددين، مهمتهم تقوم عىل اختيار األماكن املالئمة للتصوير، 

فحسب.
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وبعد سري التظاهرة مسافة قصرية، وصلت سيارات قوى األمن، 
الذين  املتظاهرون  واصطدم  والشبيحة،  املوالون  جيري  وخلفهم 
مواجهات  وجرت  والشبيحة،  األمن  قوى  مع  أعدادهم  شجعتهم 
توقع  -كام  اللحظات  تلك  ويف  واحلجارة،  والعيص  باأليدي 
واندفعوا  املتظاهرين،  إىل  احلميدية  حّي  أهايل  انحاز  الناشطون- 
للدفاع عنهم واالشتباك مع قوى األمن، وبعد ميض بضع ساعات، 
ونشوة  باحلامسة  مليئني  منازهلم،  إىل  الشبان  وعاد  التظاهرة  انفضت 
-وجًها  الوقوف  من  حياهتم،  يف  مرة  وألول  متكنوا،  فقد  النرص، 

لوجه- أمام قوى األمن، بل متكنوا من حتدهيم ورضب بعضهم.
من  حققته  وما  محاة،  يف  خرجت  التي  الثالثة  التظاهرة  شكلت 
نجاح، حلظة حتول يف التظاهرات الالحقة، حيث بدأ شعور بالتحدي 
والثقة بالنفس ترسي يف أوساط أهايل املدينة، وكانت صورة عنرص 
الذين  املتظاهرين  بقبضات  حتطيمها  جيري  يقاوم  ال  الذي  األمن 
متكنوا كرس هذه اخلرافة، خرافة رجل األمن، وبدأت قوى الشارع يف 

التبلور، ويف إدراك حجم ما متلكه من قوة، هي قوة اجلموع.

3. تنامي احلراك الثوري واقتحام الساحات
التكية،  حي  يف  املناخ  جامع  تظاهرة  حققته  الذي  النجاح  بعد 
نقطة  اجلامع  واختاذ  احلّي،  ذلك  يف  التجمع  عىل  الناشطون  داوم 
انطالق لتظاهراهتم، ومع دخول أيار/ مايو من ذلك العام، كان عدد 
احلراك  وتنظيم  التنسيق  وكان  عدة،  مرات  تضاعف  قد  املتظاهرين 
وازداد  إخراجها،  الناشطون يف  ينجح  تظاهرة  بعد كل  يّتسع طرًدا، 
عدد الالفتات، والرايات، والصور؛ حتى الشعارات أخذت تتطور، 
الشعارات  كانت  أبريل،  نيسان/  هناية  وحتى  انسجاًما،  وتزداد 
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مثلام  راديكالًيا،  وليس  إصالحي،  طابع  ذوات  معظمها  املرفوعة 
أصبح بعد ذلك، يقول أبو عروبة: يف البداية كنا نريد إصالح النظام، 
رفعنا  قوتنا،  نتلمس  وبتنا  الشارع،  يف  رصنا  أن  بعد  ولكن  متهكاًم، 

شعار “الشعب يريد إسقاط النظام”.
يف  ملموًسا  حتواًل   2011 عام  مايو  أيار/  تظاهرات  شكلت 
أن  من  تأكدوا  أن  وبعد  عددهم،  ازداد  أن  فبعد  الثوار،  تكتيكات 
بعد  هذا،  كل  من  واألهم  جانبهم،  إىل  املدنية  االجتامعية  احلاضنة 
أن متكنوا حتدي قوى األمن، ونجاحهم يف مواجهته، رجاًل لرجل، 
بعد هذه التغيريات كلها؛ قرر املتظاهرون عدم اهلرب من وجه قوى 

االستخبارات، حيث أمجع املتظاهرون عىل املواجهة.
 ،2011 مايو  أيار/   20 يف  خرجت  التي  التظاهرة  يف  وواقعًيا، 
املتظاهرين يف ساحة  آزادي”)6(، جتمع آالف من  “مجعة  بـ  وُوسمت 
وراح  احلميدية،  حّي  باجتاه  اجلموع  توّجهت  وكالعادة،  التكية، 
شعارات  ومرددين  هاتفني  احلّي،  أزقة  يف  يتجولون  املتظاهرون 
املتظاهرون يف  احلرية، وعندما وصلت قوى األمن والشبيحة، ثبت 
رشق  بينام  القاممة،  بحاويات  الطرقات  يقطعون  وراحوا  أماكنهم، 
وباالستناد  عروبة،  أيب  وبحسب  باحلجارة.  األمن  عنارص  آخرون 
اجلرحى  عدد  وصل  املدينة،  مستشفيات  أحد  داخل  من  مصدر  إىل 
يف صفوف قوى األمن والشبيحة إىل نحو 250 جرحًيا، وسقط -يف 

املقابل- جرحى، بل شهداء، يف صفوف املتظاهرين.
 ويف التظاهرة التي خرجت يف السابع والعرشين من أيار/ مايو، 
من ذلك العام، احتشدت اجلموع بجانب جامع املناخ، ومن هناك، 
توجهت نحو ساحة العايص، كان عددهم باآلالف، وكانت احلناجر 

)6) »آزادي« مفردة كردية األصل، وتعني ترجمتها باللغة العربية: حرية. 
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عمر  جامع  جانب  من  املتظاهرين  وعرب  النظام،  بإسقاط  تصدح 
ومركز  البعث  حزب  شعبة  جانب  من  املسري  وتابعوا  اخلطاب،  بن 
تتعرض هلم قوى األمن والشبيحة، استمرت  أن  الرشطة، من دون 
املتظاهرون  التقدم، واهلتافات كانت تعلو، حتى وصل  التظاهرة يف 
جتمع  محاة،  مدينة  يف  الساحات  كربى  وهي  العايص،  ساحة  إىل 
املتظاهرون يف الساحة، وهم ال يكادون يصدقون أهنم متكنوا التظاهر 
احلديث-  تارخيها  يف  مرة  -ألول  ازدانت  التي  محاة  مدينة  وسط  يف 

بالفتات الثورة وعباراهتا الراديكالية.
ضاقت  وعندما  املمكنة،  الشعارات  بكل  املتظاهرون  هتف 
عبارات  وانترشت  اجلدران،  عىل  للكتابة  توجهوا  أصواهتم  هبم 
ثورتنا مستمرة،  الثوار،  مّر  املدينة: من هنا  “البخاخني” عىل جدران 
دمنا  من  شئتم  ما  خذوا  اجلدران:  تعانق  درويش  حممود  كلامت 
التي كانت تعكس  العبارات  ثائر، وغريها من  أنا  وارحلوا.. سجل 
الثورة  عمر  من  الوقت  ذلك  يف  الثائرين  الشبان  لدى  العام  املزاج 

السورية.
مع هنايات أيار، ازدادت عدد التظاهرات، وليس عدد املتظاهرين، 
مايو، حني كان  أيار/  التي سبقت هناية  فحسب، وخالًفا لألسابيع 
الناشطون خيرجون يف تظاهرة واحدة كل يوم مجعة، نظم الناشطون 
الناس  حيث  املساء،  وقت  يف  وغالًبا  األسبوع،  وسط  يف  تظاهرات 
جتوب  راحت  وفعاًل  املشاركة.  وبإمكاهنا  أعامهلا،  أهنت  قد  تكون 
األحياء  يف  تسري  املساءات،  يف  عارمة  تظاهرات  محاة  مدينة  أحياء 
الشعبية ويغني املتظاهرون وهيتفون حتى التعب، ثم يعودون ساملني 
إىل منازهلم. كانت محاة -يف تلك األيام- حتتفي بقوة العمل السلمي، 

وقدرة اجلموع عىل التحرر.



70

4. بؤر الثورة: حّي احلارض وحّيا اجلرامجة وباب قبيل
تلقائًيا حتولت بعض األحياء الشعبية إىل بؤر ثورية يف عدد من 
املدن السورية، كحّي صالح الدين يف حلب، عىل سبيل املثال، أو 
إلخ،  سلمية...  مدينة  يف  اجلورة  حي  أو  الزور،  دير  يف  املطار  حّي 
من  جمموعة  حتولت  -أيًضا-  وعفوًيا  مشاهًبا  األمر  كان  محاة  ويف 
حاضنة  وشكلت  الناشطني،  محت  ثورية،  بؤر  إىل  املدينة  أحياء 
احلارض،  حّي  محاة  يف  األحياء  هذه  من  الثوري؛  للحراك  اجتامعية 
وحّيا اجلرامجة وباب قبيل، وهي أحياء شعبية يف عمومها، ومكتظة 

بالسكان.
جنويب  من  النهر  يمر  قسمني،  إىل  محاة  مدينة  العايص  هنر  يقسم 
أحيائها  يف  ملتًفا  متعرًجا،  الغريب،  شامهلا  من  وخيرج  املدينة،  رشقي 
احلارض،  بحّي  املدينة  من  الرشقي  الشاميل  الشطر  ويسمى  القديمة، 

بينام يسمى قسمها الغريب اجلنويب بــ “السوق”.
يمتد حّي احلارض عىل القسم الشاميل من مدينة محاة، ويضم عدًدا 
من األحياء، أمهها حّي احلميدية، طريق حلب، األربعني، الفيحاء، 
املسيطبة، القصور، البارودية، السخانة وبني احلريين، ومها حّيان ُدمرا 
تدمرًيا شبه شامل يف حوادث الثامنينيات، ويقع عىل طرفه الغريب حي 
حوادث  يف  شاماًل  تدمرًيا  األسد  نظام  دمره  الذي  الشهري  الكيالنية 
الثامنينيات، إضافة إىل عدد من األحياء األخرى، تتوسط احليَّ سوٌق 
من  اآلالف  يلتقي  املكان  هذا  ويف  احلارض”،  “سوق  اسمها  قديمة، 
حيث  محاة،  بمدينة  املحيط  الريف  كل  من  القادمني  والزبائن  الباعة 
ُتعّد سوق احلارض إحدى أهم األسواق الشعبية يف املنطقة الوسطى 

من سورية، وال سيام سوق صناعة األلبان ومشتقاهتا.
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منذ التظاهرة الثانية التي خرجت يف مدينة محاة، بداية نيسان/ أبريل 
عام 2011، حتول حّي املناخ، وهو أحد أحياء احلارض، إىل نقطة جتمع 
الناشطني، وانطالق تظاهراهتم؛ ويعود ذلك إىل جمموعة من العوامل، 
منها -عىل سبيل املثال- الكثافة السكانية الكبرية يف هذه األحياء، فعىل 
صعيد عمراين، متتد أحياء احلارض عىل كتف أحد األودية، وتضم بيوًتا 
قديمة مرتاّصة، بعضها إىل جانب بعض، ُبنيت منذ البداية بناًء عشوائًيا، 
كربوا  الذين  األبناء  أرس  أرسة،  من  أكثر  -غالًبا-  البيوت  هذه  وتضم 
اختاذ  ُأجربوا عىل  منازل جديدة،  املال  لرشاء  يملكون  وتزوجوا، وال 

غرف هلم، ومشاركة آبائهم السكن يف منزل “العيلة”.
وعىل مستوى طبقي اجتامعي، فإن سكان حي احلارض معظمهم 
–وينطبق الكالم أيًضا عىل حي اجلرامجة- ينتمون إىل رشائح اجتامعية 
مفقرة، عاماًل وحرفيني، عاطلني عن العمل، ويعملون يف القطاع غري 
املنظم... إلخ. تغلب األعامل احلرفية عىل النشاط االقتصادي السائد 
األلبان،  بصناعة  يتعلق  ما  منها  خمتلفة،  شعبية  مهن  وهي  احلّي،  يف 
املعدات  وإصالح  احلدادة،  أعامل  أو  التقليدية،  احللويات  وصناعة 
العجالت،  ثالثية  نقل  آليات  لصناعة  إىل ورشات  إضافة  الزراعية، 
وتسمى يف سورية )الطرطرية(، وهي مركبة بدائية، غالًبا ما يشرتهيا 

فقراء املدن بداًل من السيارات.
ومن جهة ثانية، فإن هؤالء معظمهم  من أبناء مدينة محاة القدامى، 
وتقطن عائالهتم يف هذه األحياء منذ عقود طويلة، وهي -لذلك- أحياء 
عالقات  سكاهنا،  بني  ما  يف  العالقات  من  شبكات  تربطها  متناغمة، 
العادات  من  جمموعة  العالقات  هذه  حتكم  وجرية،  وصداقة  قربى 
والتقاليد املتعارف عليها منذ القدم، ينطبق ما تقدم عىل حيّي اجلرامجة 
وباب قبيل، إال أهنام قد يكونان أكثر شعبية، ويضامن عائالت أكثر فقًرا، 

لكنهام يفتقران إىل قوة احلركة التجارية التي يمتاز هبا حّي احلارض. 
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إطاًرا  االجتامعية،  شبكاهتا  وشّكلت  األحياء،  هذه  شّكلت  لقد 
الثوري، ودافعت  وحاضنة اجتامعية متينة ومتامسكة، رعت احلراك 
عن الشبان الناشطني عندما اقتىض األمر ذلك؛ فعندما هاجم الشبيحة 
املحال،  وأصحاب  احلي  أبناء  انربى  احلّي،  يف  التظاهرات  إحدى 
فضاًل عن املتسكعني عىل نوايص الشوارع، للدفاع عن أبناء جلدهتم، 
وكان هلذا املوقف أثر كبري يف تنامي احلراك الثوري، وضامن استمراره 
وقت  يف  تكرر  قد  األمر  هذا  كان  وقد  واحلرجة.  األوىل  مراحله  يف 
الثامنينيات،  دوًرا حمورًيا يف رصاع  األحياء  لعبت هذه  سابق، حيث 
وأسهمت يف محاية الشبان احلمويني يف ذلك الوقت، وشّكلت حتدًيا 

كبرًيا لقوات األسد آنذاك.

ثانًيا: قوة العمل السلمي
حتول  نقطة   ،2011 عام  من  مايو،  أيار/  تظاهرات  شّكلت 
عدد  إىل  فإضافة  محاة،  مدينة  شهدته  الذي  الثوري  احلراك  يف  مهمة 
نحو  خمتلفة-  شهادات  -بحسب  بلغ  قد  وكان  املتزايد،  املتظاهرين 
“محاة الديار”، املوافقة للسابع والعرشين  70 ألف متظاهر، يف مجعة 

قد  كانت  املواجهات  أن  عىل  فضاًل  العام،  ذلك  من  مايو  أيار/  من 
تراجعت حدهتا، مع هناية أيار، بني قوى األمن والشبيحة، من جهة، 
توحي  -تلك-  املرحلة  وكانت  ثانية،  جهة  من  املتظاهرين،  ومجوع 
بانتصار كبري لقوى الثورة، وبقدرة وقوة العمل السلمي عىل فرض 
يف  عريًقا  تارخًيا  األسد  لنظام  أن  بيد  األرض؛  عىل  جديدة  موازين 

املراوغة والقمع، والتخطيط املحنك ملواجهة معارضيه.
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1. جمزرة أطفال احلرية 3 حزيران/ يونيو 1102
أوحت معطيات هنايات أيار/ مايو بالثقة التي تعززت يف نفوس 
من  الثالث  يوم  من  جعلت  عوامل،  جمموعة  وتراكبت  الناشطني، 
احلراك  صعيد  عىل  مميًزا،  يوًما   -2011 -عام  يونيو  حزيران/ 
كان  يونيو،  حزيران/  من  الثاين  يف  عروبة،  أيب  وبحسب  الثوري، 
طالب املدارس السورية قد أهنوا عامهم الدرايس، وكان الصيف قد 
اعتقال  أقدم عىل  بدأ، ويف تلك األيام -أيًضا- كان نظام األسد قد 
البالد، وارتكب جرائم يف  جمموعة من أطفال حمافظة درعا، جنويب 
حقهم، حيث أخضعهم للتعذيب، وُقتل -يف إثر تلك االعتقاالت- 
الطفل محزة اخلطيب، ومثلت أجهزة األمن بجثته، وحتول الطفل إىل 
اجلمعة  الناشطون عىل  أطلق  ذلك،  وبسبب  السوريني؛  لدى  أيقونة 

املوافقة للثالث من حزيران/ يونيو اسم “مجعة أطفال احلرية”.
بسبب هذا كله، وبسبب تراجع قوى األمن عن قمع التظاهرات 
ستكون  التظاهرة  بأن  الناشطون  ظن  التاريخ،  هذا  سبقت  التي 
سلمية، وأهنا لن خترج عن املعتاد؛ لذلك، حرض تظاهرة أطفال احلرية 
عرشات اآلالف من أبناء مدينة محاة، وكان كثري من املتظاهرين حيمل 
معه أطفاله؛ للمشاركة يف هذه التظاهرة، كان هذا الترصف من أشد 

األخطاء التي ارُتكبت يف ذلك الوقت.
يقول أبو عروبة: كان ذاك اليوم حاساًم يف حيايت كلها، ففي الثالث 
أمامنا، وصور جمازر  التاريخ  ومُثَل  الزمن،  تكثف  يونيو  من حزيران/ 
عام 1982 التي تداوهلا آباؤنا، حرضت أمامنا حضوًرا مرئًيا! يف تلك 
اللحظات كنا وجًها لوجه أمام نظام سمعنا عنه الكثري، وأتيح لنا أن نرى 
بأم العني إىل أي مدى يمكن أن تذهب فيه األجهزة األمنية يف اإلجرام 

والقتل، كان يوًما دامًيا، حفر حفًرا يف ذاكرتنا، نحن أجيال الثورة.
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التحضريات،  بدأت  يونيو  حزيران/  من  الثالث  صباح  ففي 
الناشطون  شغل  بينام  الثوري،  بالنشاط  تضج  املدينة  أحياء  كل 
حي  ويف  الشعارات،  وجتهيز  الرايات،  وخياطة  الالفتات،  بكتابة 
بشار  شخصية  جيسد  جمساًم  الناشطون  صنع  احلارض،  يف  احلميدية، 
األسد، وهوعبارة عن قطع من املالبس ُحشيت باألقمشة والورق، 
وُوضعت صورة بشار مكان الرأس، وبشكل مرسحي، أجرى أبناء 
احلّي حماكمة علنية لبشار األسد، عىل جرائمه، وجرائم أبيه من قبله، 
مرافعات  إىل  استمعوا  أن  بعد  شنًقا،  باإلعدام  األهايل  عليه  وحكم 
وُنفذ حكم  رقبتها بحبل طويل،  الدمية من  ُعّلقت  احلضور، وفعاًل 
اإلعدام عالنية ببشار األسد، وأعلن اجلمهور انتصار الثورة، وانتهاء 

حكم ساللة األسد. وغريها كثري من الفاعليات املشاهبة.
كتل،  ثالث  إىل  وقسموا  عدة،  مناطق  يف  محاة  مدينة  أهايل  جتمع 
ساحة  نحو  التوجه  نية  عىل  املدينة،  حماور  من  حموًرا  يمثل  منها  كل 
اجلموع  فيه  انطلقت  املدينة،  شاميل  من  كان  األول  املحور  العايص؛ 
من حي احلارض، واألحياء القريبة منه، متوجهة نحو جامع عمر بن 
اخلطاب، عبوًرا جلرس العبييس، باجتاه ساحة العايص، واملحور الثاين 
كان من غريب املدينة، حيث جتّمع األهايل القادمون من أحياء السوق، 
الدباغة، احلوارنة، باب قبيل، اجلرامجة، والتعاونية، جتمعت احلشود 
إىل  ومنه  اجلزدان،  نزلة  باجتاه  انطلقوا  ومنه  الرسجاوي،  جامع  يف 

شارع 8 آذار، فحّي املرابط، ومنه إىل ساحة العايص.
اجلموع  وأتت  للمدينة،  اجلنوبية  اجلهة  من  كان  الثالث،  املحور 
املشاع،  امللعب،  جنوب  الصابونية،  الفراية،  العليليات،  أحياء  من 
عني اللوزة، واملساكن، وتوجهت اجلموع باجتاه شارع العلمني الذي 

ينتهي بساحة العايص، وسط املدينة.
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استمرت مجوع املتظاهرين بالتقدم من هذه املحاور مجيعها باجتاه 
ساحة العايص، ومل تواجههم أي مشكلة، أو صدام مع قوى األمن 
الطرقات،  مداخل  وعىل  احلكومية،  املباين  يف  املنترشين  والشبيحة 
األمن  وعنارص  للجنود  الزيتون  وأغصان  الورود  املتظاهرون  وقدم 
املوجودين عىل أطراف الشوارع، يف تعبري منهم عن سلمية حراكهم، 
الوطنية،  الوحدة  عىل  تركز  شعارات  ترديد  عىل  املتظاهرون  وألّح 
وعىل سلمية حراكهم الثوري، شعارات مثل: “اجليش والشعب إيد 
وخوطب  واحد”...إلخ،  والشعب  اجليش  واحد  و”واحد  وحدة”، 
اجلنود من األهايل، حماولني استاملتهم والتأثري فيهم، وإقناعهم بأهنم 
ومهمته  السوري،  الشعب  أبناء  من  هو  اجليش  وأن  أعداًء،  ليسوا 

الدفاع عنه ومحايته.
وهي  اجلموع  يراقب  عروبة،  أبو  يقف  كان  احلارض،  جهة  ومن 
جهازه  بعدسة  املشاهد  بعض  ويصور  يلتقط  أن  وحياول  تتقدم، 
“خطاب”،  صيدلية  جانب  أقف  كنت  يقول:  ذلك  وعن  املحمول، 
جهة  من  وأمامي،  عمالقة،  كينا  شجرة  قرب  احلارض،  نزلة  آخر  يف 
مبنى حزب البعث، وفندق أفاميا الشام، كان يقف املئات من اجلنود 
املدججني بالسالح، شّد انتباهي رجل حيمل عىل كتفيه ابنه الذي مل 
يكن يتجاوز اخلامسة من عمره، وحيمل يف يده وردة بيضاء، انخفض 
الرجل قلياًل وسمح البنه بالوصول إىل أحد اجلنود، وناوله الوردة 
التأثري،  إيل شديد  بالنسبة  املشهد  كان  وابتسامة عريضة عىل وجهه، 

وكدت -للحظة- أن أصدق أن الشعب واجليش يد واحدة.
مصدرها  السامء،  يف  خطاطة  رصاصة  انطلقت  حلظات  وخالل 
إن  ما  إْذ  باإلشارة؛  أشبه  وكانت  العايص،  ساحة  يبدو-  ما  -عىل 
ُأطلقت الرصاصة اخلطاطة؛ حتى انصبت نريان جهنم فوق رؤوس 
من  رصاص  إطالق  وأصوات  ورصاخ،  رشاشات  املتظاهرين، 
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االجتاهات كلها؛ فقد انقلب املشهد الذي كنت أراقبه -فجأة- رأًسا 
أوساط  يف  والفوىض  الرعب  فدب  عروبة؛  أبو  يقول  عقب،  عىل 
األطفال  سقط  كلها،  االجتاهات  يف  بالرتاكض  وبدؤوا  املتظاهرين، 
إمكان  ثمة  يكن  ومل  اجلرحى،  من  والعرشات  السن،  كبار  أرًضا، 
يميز طفاًل  احلشود، وال  ينهمر عىل  فالرصاص  أي شخص،  إلنقاذ 
الشارع غارقا يف  امرأة من شيخ كبري السن، وخالل دقائق كان  من 

الدماء، واجلرحى وجثث الضحايا منترشة يف كل مكان. 
كان الشارع املمتد من جامع عمر بن اخلطاب، وحتى هناية شارع 
سعيد العاص، بمسافة تزيد عىل أربعة كيلو مرتات، ممتلًئا -عن آخره- 
باألجساد  تغّص  العايص  ساحة  مداخل  وكانت  املتظاهرين،  بحشود 
العايص،  بساحة  تنتهي  كانت  التي  الفرعية  األحياء  حتى  املتدافعة؛ 
قوات  فتحت  الغفرية  اجلموع  هذه  وعىل  باملتظاهرين،  تغص  كانت 
األسد نريان رشاشاهتا، وحصدت العرشات من األرواح يف ملح البرص.

ويف املنطقة التي كان يقف فيها أبو عروبة، شاهد بأم العني كيف 
كل  يف  يرتاكضون  راحوا  الذين  املتظاهرين  عىل  األسد  جنود  هجم 
االجتاهات، هرًبا من النريان، وبحًثا عن ملجأ. رأى أبو عروبة كيف 
بنادقهم  مستخدمني  املدنيني،  بحق  امليدانية  اإلعدامات  اجلنود  نفذ 
اآللية ومسدساهتم، وعىل مسافة من الضحايا ال تتجاوز بضعة أمتار. 
وعىل بعد بضعة أمتار رأى أبو عروبة، كيف صوب أحد اجلنود فوهة 
مسدسه إىل رأس أحد الشبان، وأطلق النار عليه وأرداه قتياًل، كانت 
حلظات من الرعب والدموية، سُتحفر يف الذاكرة، وتضاف إىل سجل 

االجرام الذي ميز حكم الساللة األسدية.
املتظاهرين  من  جمموعة  دخلت  اهلرب،  وحماولة  التدافع  أثناء  يف 
حديقة “أم حسن”؛ لالحتامء هبا، وكانوا بضع عرشات، وهناك متكن 



77

عنارص االستخبارات حمارصهتم، وإطالق النار عليهم، وبحسب أبو 
عروبة، ُقتل مجيع من دخل احلديقة، باستثناء من استطاع إلقاء نفسه 

يف هنر العايص، حيث متكن من السباحة والنجاة بحياته.
ويف الشارع العام، يف اجلهة املقابلة ملبنى حزب البعث، احُتجزت 
الشبيحة  قطعان  ومتكنت  املسّور،  الرصيف  عىل  الشبان  من  املئات 
بالعيص  بالرضب  عليهم  واهنالوا  تطويقهم،  واالستخبارات 
النارية، وبعد أن متّكنت اجلموع  الكهربائية واهلراوات، وباألسلحة 
فتح ثغرة، هرب من بقي حًيا باجتاه أزقة حي احلارض، واحتموا هناك 

باألبنية، بعيًدا من نريان اجليش.
ومن جهة السوق، أي اجلهة القريبة من ساحة العايص، وبحسب 
ما روى ناشطون ُكتبت هلم النجاة، كان املتظاهرون قد متكنوا الوصول 
إىل ساحة العايص، وعند وصوهلم حارصهتم عنارص األمن، بينام فتح 
اجلنود الذي كانوا منترشين عىل أسطح األبنية احلكومية نرياهنم عىل 
أكرب  الضحايا، وكان  العرشات من  أوساطهم  اجلموع، مسقطني يف 
عدد من الضحايا يف هذه املنطقة، كوهنا حورصت من اجلنود، وكان 

من الصعب الفرار منها.
استكملت أجهزة االستخبارات التابعة لقوات األسد، واملدعمة 
بميليشيات من املوالني والشبيحة، جريمتها تلك، بأن شنت هجوًما 
يبِد  ومل  اعتقاله،  يمكن  من  اعتقال  منه  اهلدف  كان  املتظاهرين،  عىل 
الشبان يف  بالعرشات من  وُزّج  أو غريه،  بني جريح  متييز  أي  اجلنود 

سيارات مدرعة، وسيقوا إىل أماكن جمهولة.
يف هناية ذلك اليوم الدامي الذي بات معروًفا لدى السوريني باسم 
“يوم جمزرة أطفال احلرية”، متكن الناشطون إحصاء نحو 300 شهيد، 

وأكثر من ثالثة أضعافهم من اجلرحى، ومثلهم كان عدد املعتقلني.
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2.  يوم احلشود والتحدي
بعد أن متّكنت جمموعة من املتظاهرين النجاة بحياهتا، واالحتامء 
التقاط أنفاسهم،  بأزقة حي احلارض الشعبي، وبعد أن متكن الشبان 
الغضب  من  مشاعر  انتابتهم  حوهلم،  من  جيري  كان  ما  واستيعاب 
قوى  مواجهة  عىل  واإلرصار  بالتحدي  شعور  مع  ترافق  الشديد، 
أن  لبث  ما  ثم  مئات،  بضع  كنا  عروبة،  أبو  يقول  الفاشية.  األمن 
انضم إلينا مزيد من املتظاهرين اهلاربني من ساحة العايص، ومناطق 
أخرى من نقاط التظاهر، كان الشعور بالغضب هو املسيطر علينا، مل 
نكن نعي متاًما ما نفعل، كان معظم سلوكنا له طابع غريزي، اختذنا 
القرار اختاًذا مجاعًيا بأنه إذا كان النظام يريد تكرار جمازر الثامنينيات، 

فسنواجه، ولن نخشى الرصاص. 
تلك  بالتحدي، كانت  الشبان شعوًرا  نفوس  املجزرة يف  لقد أشعلت 
فجمعوا  الحًقا،  ذلك  سنالحظ  كام  إليهم،  بالنسبة  حاسمة  اللحظات 
القاممة، وكل ما يمكن أن تصنع منه متاريس، ُحرقت إطارات  حاويات 
املباين  بعض  عىل  الشبان  وهجم  القاممة،  حاويات  ومعها  السيارات، 
التابعة حلزب البعث، ولألحزاب احلليفة له. ُحطمت األبواب، وُحرقت 
املكاتب، واندفع الشبان بصدور عارية، حيفزهم غضبهم الشديد، يف اجتاه 
الشبيحة  وكان  اخلطاب،  بن  عمر  جامع  من  القريب  البعث  حزب  مبنى 
هجم  ذلك،  ومع  الشبان،  يصطادون  األسطح  عىل  األمن  وعنارص 
للبناء، وعندما عجزوا عن حتطيمه، حرقوه،  الرئيس  الشبان عىل املدخل 
الشبان باالندفاع، وتساوى يف تلك  وقد سقطت ضحايا جديدة، استمر 
من  ومزيد  التحدي،  وحّل  اخلوف،  انكرس  احلياة،  مع  املوت  اللحظات 
أصوات  وأخذت  طريقهم،  يف  يأيت  ما  كل  حيطمون  الشبان  االندفاع، 
قوات  تكّثف  اجلموع،  إىل  املتظاهرين  من  مزيد  وانضم  تعلو،  الضحايا 
تلون  والدماء  محاة،  مدينة  عىل  املساء  حيل  الرصاص،  إطالقها  األسد 
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الشوارع وثياب الشبان الذين اندفعوا؛ من أجل إنقاذ اجلرحى وإسعافهم. 
مل تنتِه املجزرة بعُد، ويبدو أن ذلك اليوم ال هناية له.

عىل  القناصة  ويتمرتس  العايص،  ساحة  باجتاه  األمن  قوات  ترتاجع 
املباين  من  الشبيحة  عنارص  تنسحب  بالساحة،  املحيطة  البنايات  سطوح 
احلكومية البعيدة من ساحة العايص معظمها، وحيّل اهلدوء لبعض الوقت، 
الضحايا،  جثث  وتسحب  الفرصة،  والشبيحة  األمن  عنارص  فتستغل 
الشبان يف سحب  ينشغل  بينام  الطرقات،  املمددين عىل  واعتقال اجلرحى 
اجلرحى واملصابني، وإيصاهلم إىل أي مستشفى أو مستوصف يف املدينة، 
الناشطون  ويعيد  الضحايا،  بأجساد  آخرها-  -عن  املستشفيات  فتمتلئ 
تنظيم صفوفهم، وينتبهون إىل رضورة محاية املستشفيات من هجامت قوى 
األمن، يندفعون باجتاه املستشفيات، جيعلون من أجسادهم متاريس تلتف 
تلملم  املدينة  تاركة  والشبيحة  األمن  قوى  فتنكفئ  الطبية،  النقاط  حول 

جراحها.
اهلسترييا  من  وحال  املدينة،  تصيب  عارمة  فوىض  الفوىض،  وسادت 
ال  أقاربه،  أحد  أصدقائه،  أبنائه،  عن  يبحث  اجلميع  األهايل،  تصيب 
أسامء -بعُد- للشهداء واملصابني، واجلميع يبحث عن أحبابه وسط هذه 
املجزرة، يف املآذن تعلو األصوات، تطلب من األهايل التربع بالدم، يندفع 
األهايل للمساعدة، خيرج رجل وزوجته ليتربعا بالدم يف أحد املستشفيات، 
يصلون إىل املستشفى، ويرون الدماء عىل األرض، وحالة هيسترييا تسيطر 
السيطرة؛  فقد  من  وهناك  يرصخ،  وآخر  يبكي  من  هناك  األجواء،  عىل 
أزرق  بغطاء  مغطى  األرض،  عىل  شاًبا  األم  تلمح  الواقع،  من  فانفصل 
متلؤه الدماء، تعرفه من حذائه، تركض كاشفة عن وجه الضحية، قبل بضع 
ساعات كان هذا الشاب حيتيس الشاي عىل مائدهتا، قبل بضع ساعات كان 
البيت، مردًدا أغنية شعبية مل تعد تتذكر كلامهتا، قبل بضع  يقفز يف ساحة 

سنوات كان هذا الشاب يف حضنها، يمأل العامل برصاخ املولود اجلديد.
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3. يوم التشييع
أجهزة  بني  عظم”،  “كرس  رصاع  محاة  مدينة  يف  الرصاع  كان 
االستخبارات التابعة لقوات األسد التي اعتادت السيطرة عىل حياة 
السوريني والتحكم هبا من جهة، وقوى الشارع املنتفضة التي كانت 
تسعى -عرب انتفاضتها- إىل امتالك سلطتها والتحكم بمصريها من 

جهة ثانية.
قمع  إىل  احلرية-  أطفال  جمزرة  بارتكابه   - األسد  نظام  سعى 
النشاط الثوري املندلع ضده، وال سيام أن معظم وسائل القمع التي 
مل  إلخ،  وهتديد...  وقمع  اعتقاالت  من  التاريخ،  هذا  قبل  اعتمدها 
جتِد نفًعا؛ كان استحضار صور جمازر عام 1982 حماولة من النظام؛  
إلرهاب أهايل املدينة، ودفعهم إىل الرتاجع والعودة إىل بيوهتم، إال أن 
ما مل يدركه النظام -يف ذلك الوقت- أن الزمن كان يف طور التحول، 
كانت  الثامنينيات،  عام  ففي  1982؛  عام  غري  هو   2011 عام  وأن 
مشكلة النظام تتمثل يف تنظيم اإلخوان املسلمني، بينام كانت محاة يف 
سيلمسه  أمر  وهو  لألسد،  خصاًم  ُتعّد  كلهم،  بسكاهنا   ،2011 عام 

النظام ملس اليد بعد تاريخ جمزرة أطفال احلرية.
يف ليلة ارتكاب املجزرة بارش األهايل بدفن أوىل ضحاياهم، كان 
خالل  من  لتضميده  يسعون  جرحهم،  حول  ملتفني  املدينة  أهايل 
التضامن بني العائالت احلموية مجيعها، فقد كان الشهداء ينتمون إىل 

املدينة كلها، وليس إىل أرس حمددة. 
يف صباح الرابع من حزيران/ يونيو من عام 2011، كانت محاة 
ما تزال مستيقظة، تلملم جراحها، وتستعد لدفن أبنائها الذين ُقتلوا 
عىل يد قوات االستخبارات والشبيحة، فلم يكن ثمة حّي من أحياء 
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املدينة،  جوامع  يف  األهايل  جتمع  الشهداء.  من  عدد  وفيه  إال  املدينة 
ثم خرجوا يف عدد حاشد، حيملون جثامني شهدائهم عىل األكتاف، 
هاتفني للحرية، للثأر لدماء أبنائهم، ولالستمرار حتى هناية الطريق.

اآلالف  عرشات  اليوم-  ذلك  صبيحة  -يف  الشوارع  إىل  نزلت 
من أبناء املدينة، متوجهني إىل مقابر خمتلفة؛ لدفن الشهداء، سائرين 
انسحبت يف تلك  التي  املدينة، متحّدين قمع قوات األسد  يف أحياء 
األوقات نحو مقراهتا، مرعوبة من مواجهة غضب الشارع، وكادت 
كان  ما  بعكس  النتائج  وأتت  املرور.  رشطة  من  حتى  ختلوا؛  املدينة 
بحق  مروعة  جريمة  ارتكاب  بأن  ظن  الذي  األسد  نظام  يتوقع 
كان  حدث  ما  لكن  محاة.  مدينة  يف  الثورة  بكرس  كفيل  الناشطني 
ستتبلور  السورية،  الثورة  عمر  من  الوقت  ذلك  ففي  متاًما،  العكس 
يف  حمررة  مدينة  أول  محاة  وستكون  املدن،  حترير  فكرة  مرة-  -أول 
سورية، وستتحول محاة، بسبب تلك احلوادث، بالتحديد، إىل ملهم 

لباقي املدن السورية.

ثالًثا: زمن التحرير
بأن  شعروا  أن  وبعد  التشييع،  مراسم  من  الناشطني  انتهاء  بعد 
املدينة، حيث  العام يف  ُأعلن اإلرضاب  باتت حتت سلطتهم،  املدينة 
ُأغلقت األسواق واملحال التجارية، وُنظم إرضاب عام سيشل املدينة 
نحو أسبوع، وهو اإلرضاب األول يف عرص حكم الساللة األسدية.
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1. ثورة الشباب
أفرزت حوادث املجزرة التي ارُتكبت يف يوم أطفال احلرية جمموعة 
من امليكانيزمات التي سوف تغري من مالمح مدينة محاة؛ فرّدة الفعل 
تشييع  يف  الكثيفة  املشاركة  يف  جتّلت  املنتفضني  مجهور  لدى  األوىل 
ضحايا املجزرة، وبحسب الشهادات، ومقاطع الفيديو التي انترشت 
يف تلك األثناء، شارك يف تظاهرات تلك األيام عرشات اآلالف من 
أبناء مدينة محاة، حيّفزهم شعور بالغضب والتحدي. وعن ذلك يقول 
أبو عروبة: عىل سبيل املثال، كان يشارك من عائلتي قبل املجزرة بضعة 
شبان، ُيعّدون عىل أصابع اليد، وبعد املجزرة واستشهاد ابن عمي، بعد 
أن تلقى رصاصة يف رأسه، اندفع شبان العائلة معظمهم؛ للمشاركة يف 
ينطبق عىل  املختلفة، واألمر  الثورة  فاعليات  املشاركة يف  ثم  التشييع، 

معظم عائالت مدينة محاة التي ودعت أحد أفرادها يوم املجزرة.
يكاد يكون ما فعلته أجهزة االستخبارات، يف يوم أطفال احلرية، 
موقفها  حتسم  مل  التي  أو  املرتددة،  والفئات  املدينة،  أهايل  بدفع  أشبه 
بعد، لتحسم خيارها، وتنخرط يف العملية الثورية، هذه كانت إحدى 

اآلليات التي أفرزهتا جمريات املجزرة.
أكثر  األيام-  تلك  -بعد  الثوري  العمل  بات  أخرى،  جهة  ومن 
التي  الناشطني  جمموعات  إىل  إضافة  األيام،  تلك  ففي  قوة؛  وأكثر  تنظياًم، 
باحتاد  ُسمي  تنظيمي،  جسم  تشكل  املدينة،  أحياء  مجيع  يف  منترشة  كانت 
بل  املدينة،  يف  الثورية  املجموعات  معظم  عن  ممثلني  وضم  التنسيقيات، 
قرار  اخُتذ  وعندما  أيًضا.  خمتلفة  معارضة  سياسية  أحزاب  عن  ممثلني  ضم 
اإلرضاب، كان قد اختذ مجاعًيا، وعىل مستوى عموم املدينة بفاعلياهتا كافة؛ 
حيث  الدهشة،  إىل  يدعو  الثوار  قرارات  مع  األهايل  جتاوب  حجم  كان 

حتولت املدينة إىل ما يشبه اجلسد الواحد الذي كان يتحرك ويعرّب بكليته.
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الدكتور أمحد عبد  األيام كان يشغل منصب حمافظ محاة  تلك  يف 
العزيز، وهو رجل شعبي، متكن إدارة املدينة -يف تلك األشهر- بكثري 
من احلكمة واالتزان؛ إذ تواصل الدكتور عبد العزيز مع معظم أرس 
الضحايا، وحاول أن خيفف من مصاهبم، وكانت واضحة اخلالفات 
التي راحت تستعر بينه وبني أجهزة االستخبارات التي سعت -عىل 
الدوام- إىل السيطرة عىل القرار السيايس يف املدينة، وفرض أسلوهبا 
من  بكثري  العزيز  عبد  الدكتور  قابله  يشء  وهو  شؤوهنا،  إدارة  يف 

التحدي، إىل أن ُأقيل من منصبه بعد ذلك.
يف تلك األيام التي تلت املجزرة، حاولت األجهزة األمنية إخراج 
أبناء  من  للنظام،  املوالون  الدولة  موظفو  هبا  يقوم  تأييد،  مسريات 
األرياف القريبة من مدينة محاة، وهو ما أثار جداًل واسًعا بني أوساط 
فكان  ذلك؛  بسبب  نفسها  عىل  املدينة  تنقسم  وكادت  الناشطني، 
إخراج مسريات تأييد يف شوارع محاة، أشبه باستعادة ساخرة ملا حدث 
عقب جمزرة شباط/ فرباير عام 1982، حيث عمد نظام األسد األب 
إىل حشد مسريات تأييد له، أحرضهم من القرى املحيطة بمدينة محاة، 
وصورهم إعالمه، يف ذلك الوقت، عىل أن “احلمويني” خيرجون إىل 

الشوارع، هاتفني له، وشاكرين قواته عىل ما فعلت بمدينتهم. 
تواصل املحافظ، الدكتور عبد العزيز، مع ممثيل احتاد التنسيقيات، 
بإخراج  السامح  أجل  من  خمتلفة؛  بوسائل  عليهم  الضغط  وحاول 
إقناع  يف  ونجح  العايص،  ساحة  يف  محاة  مدينة  وسط  تأييد  مسرية 
الفتنة والصدامات، إال أن شبان  إثارة  أعضاء االحتاد؛ بحجة جتنب 
يف  الثوري  احلراك  حربة  رأس  كانوا  الذين  أولئك  سيام  وال  الثورة، 
تأييد يف محاة رفًضا قاطًعا، وعّدوا أن  املدينة، رفضوا خروج مسرية 
ثار جدال واسع يف أوساط  إهانة لدماء شهدائهم؛ لذلك،  يف األمر 
التنسيقيات الضغط  املدينة، وحاول أعضاء احتاد  الثوري يف  احلراك 
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عىل قوى الشارع، ومن خلفهم يقف مشايخ املدينة، وبعٌض من أئمة 
الرصاع  الفتنة، وختفيف حجم  جوامعها، ودائاًم كانت احلجة جتنب 
بموقفهم،  متسكوا  فقد  الشبان،  مستوى  عىل  أما  املدينة.  أهايل  عىل 
وهّددوا بمهامجة املوالني إذا ما خرجوا يف مسرية تأييد، وكتبوا بيانات 
سياسية عدة، ثم  طبعوها ووزعوها يف أحياء مدينة محاة، ومتكنوا من 
املدينة،  يف  تأييد  مسرية  أي  خروج  رفض  برضورة  الناشطني  إقناع 

وحثوهم عىل االستمرار يف العمل النضايل حتى إسقاط النظام.
فرض  ومتكنوا  الثورة،  شبان  كفة  رجحت  املطاف،  هناية  ويف 
موقفهم عىل ممثيل احتاد التنسيقيات، وحسموا األمر؛ حتى بات من 
يملك سلطة القرار هم أولئك املوجودون عىل األرض ويف الشارع. 
وكانت هذه إحدى أهم التحوالت يف آليات العمل السيايس، يف تلك 

األثناء.

2. سلطة الشارع
يف أحد صباحات حزيران/ يونيو عام 2011 التي تلت املجزرة، 
بدت مدينة محاة هادئة، واجلوامع تكاد ختلو من املصلني، كان يبدو 
أمحد  الدكتور  املدينة،  حمافظ  مع  وبالتواطؤ  التنسيقيات،  احتاد  وكأن 
إقناع  يف  -مجيعهم-  نجحوا  قد  محاة،  ووجهاء  وممثيل  العزيز،  عبد 
عموم أهايل املدينة باإلحجام عن اخلروج إىل الشارع يف ذلك اليوم، 

والسامح للنظام بإخراج مسرية مؤيدة له وسط املدينة.
وبالنسبة إىل الشبان، قادة احلراك امليداين، كانت املسألة حمسومة؛ 
قبل  ارتكب،  نظام  مع  مهادنة  بأي  يقبلوا  أن  املستحيل  من  كان  إذ 
بضعة أيام، جمزرة مل جتّف دماء ضحاياها -بعد- يف الطرقات. توجه 
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أبو عروبة، وأحد أصدقائه، باجتاه جامع الرسجاوي، وهناك مل يكن 
ثمة مصلون، أو ناشطون، توجه -بعدئذ- وهو بصحبة بضعة شبان 
-يف  هناك  وكانت  األمر،  الستطالع  العايص؛  ساحة  باجتاه  آخرين 
الساحة وحميطها- قوات األمن والشبيحة، تنترش بكثافة عالية، وكان 

التحضري للمسرية جيري عىل قدم وساق.
إفشال  أجل  من  األخري؛  رهاهنم  احلارض،  باجتاه  الشبان  توجه 
عددهم  يكن  ومل  الناشطني،  الشبان  ببعض  التقوا  وهناك  املسرية، 
يتجاوز العرشين شاًبا، وكان واضًحا رفض أصحاب املحال وبعض 
الشبان  فوقف  األمن؛  عنارص  مع  مشكالت  أي  يف  التورط  األهايل 
يراقبون الشارع، وكانت متر جمموعة من املوالني الذين حيملون صوًرا 
لبشار األسد، وأعالًما وبعض الالفتات، يقول أبو عروبة، مل يكن أمامنا 
سوى هذه املجموعة؛ كي نفرغ يف عنارصها غضبنا، وفعاًل انقضضنا 
حلب،  طريق  باجتاه  -بعدئذ-  وتوجهنا  رضًبا،  وأشبعناهم  عليهم، 
وهناك كانت توجد باصات كبرية، ُتنزل املوالني املشاركني يف املسرية، 
من  األشكال-  من  شكل  -بأي  نسعى  ونحن  باحلجارة،  فرشقناهم 

أجل إثارة مشكلة، تكون حجة  متنع املسرية من اخلروج.
ويتابع أبو عروبة بالقول: عندما بدأ املوالون والشبيحة، وكانت 
حي  إىل  الشبان  أحد  أرسلنا  باحلجارة،  علينا  بالرّد  كبرًيا،  عددهم 
املوالني  بأن  األهايل  إلعالم  الشعبية،  األحياء  وباقي  احلميدية، 
يتهجمون عىل شباب املدينة، كان ترصًفا ماكًرا منا، يعّلق أبو عروبة، 
“اإلمدادات” بالوصول إىل املنطقة  وفعاًل خالل وقت قصري، بدأت 
التي جتري فيها املواجهات، عرشات من الشبان انضموا إىل جمموعة 
املؤيدين  عىل  احلجارة  برمي  فورهم-  -من  وبارشوا  عروبة،  أيب 
الذين رّدوا باملثل، ثم أشعل الناشطون اإلطارات وحاويات القاممة، 

حماولني تعطيل الطرقات. 
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اشتعلت  مواجهات  األنباء عن  املرابط، وصلت  ومن جهة حّي 
روايات  وبحسب  ثانية،  جهة  من  واملوالني،  جهة،  من  األهايل،  بني 
املوالني  بأن  قيل  يؤكدها،  ما  ثمة  الوقت، ومل يكن  انترشت يف ذلك 
الثامنينيات،  بحوادث  عالقة  هلا  استفزازية،  هبتافات  هيتفون  راحوا 
فتهجمت امرأة محوية عىل أحد املوالني، فرد عليها بالرصاخ، وشتمها، 
فام كان من املرأة إال أن توجهت إىل أصحاب املحال يف تلك املنطقة، 
وفعاًل  رشفها،  عن  يدافعوا  مل  إن  حجاهبا،  بخلع  هتددهم  وبدأت 
اندفع األهايل، واشتبكوا باأليدي مع املوالني، وحدثت مشادة كبرية، 
وُيرجح بأن هذه احلادثة، وغريها من احلوادث يف ذلك اليوم، كانت 
مجيعها مفتعلة من الشبان الناشطني الذين سعوا بالوسائل كلها؛ من 

أجل منع خروج مسرية التأييد.
احتدمت  قد  املواجهات  كانت  الظهرية،  ساعات  حلول  ومع 
عىل أكثر من حمور، ووصلت االشتباكات بني الطرفني؛ حتى ساحة 
العايص، حيث دبت الفوىض يف أوساط املوالني الذين راحوا يبحثون 
عن طريقة للهرب، ونجح شبان الثورة -يف تلك األوقات- يف تثبيت 
موقفهم، وإفشال خروج مسرية تأييد وسط محاة. كان نجاح الشبان 
مزدوًجا، فقد متكنوا منع خروج املسرية، من جهة، وفرضوا أنفسهم 
لقد كانت  ثانية.  املدينة، من جهة  القوى يف  طرًفا حاساًم يف موازين 

سلطة الشارع يف طريقها إىل التبلور يف ذلك احلني.

3. انكسار األسطورة: حافظ أسد يغادر محاة خمذوًل 
وتطرق  املدينة،  تغزو  كثرية  إشاعات  إشاعات،  ثمة  كانت 
االستخبارات،  أجهزة  أن  يف  شك  وال  منزاًل،  منزاًل  سكاهنا  أبواب 
تلك  بّث  يف  األكرب  الدور  هلم  كان  معها،  املتعاونني  واألشخاص 
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الكامن يف أعامق أهايل مدينة محاة أسهم  اإلشاعات، إال أن اخلوف 
-من ناحيته- يف تداول تلك اإلشاعات التي وصلت إىل حّد القول 
حصار  أجل  من  بأكملها؛  عسكرية،  قطًعا  أرسل  األسد  نظام  بأن 
محاة، ولرْضب الناشطني إذا ما خرجوا يف تظاهرات يف ذلك اليوم، 
املبالغة  منذ بدايات حزيران/ يونيو، وكنا نعّلق ساخرين من حجم 
بحرية  بارجات  سريسل  النظام  أن  ونضيف  اإلشاعات،  تلك  يف 

عسكرية عرب هنر العايص، يعّلق أبو عروبة ساخًرا. 
هلا،  املرافقة  واملخاوف  اإلشاعات،  هذه  من  الرغم  وعىل 
تلك  يعطوا  ومل  كاملعتاد،  حتضرياهتم  تابعوا  الناشطني  الشبان  فإن 
التقوالت آذاًنا صاغية، وأسهم يف تدعيم جتهيزاهتم حلشد التظاهرة، 
أقدمت  ما  الوقت،  ذلك  يف  الناشطون  أسامها  كام  العشائر،  مجعة  يف 
عليه أجهزة النظام، وهو ما فجر فرًحا عارًما يف نفوس أهايل املدينة، 
نزع  خرب  اليوم- عىل  ذلك  صباح   - استيقظوا  إذ  بشيبهم وشباهبم؛ 
عنارص األمن متثال حافظ أسد الذي كان النظام قد نصبه يف مدخل 
املدينة اجلنويب، من جهة محص، يف عقب انتصاره عىل “احلمويني” يف 
زمن الثامنينيات؛ خوًفا من أن يعمد ناشطو املدينة إىل نزعه بأنفسهم، 
حراسة  ترافقه  املدينة،  يف  األمنية  األفرع  أحد  يف  بالتمثال  واحُتفظ 

مشددة.
مهاًم؛  رمًزا  يشّكل  مضت،  عقود  خالل  أسد،  حافظ  متثال  كان 
يشري إىل انتصار النظام عىل الشعب، وكان حافظ أسد، بعيونه التي 
تراقب األهايل يف كل حلظة من حلظات حياهتم، حارًضا طوال العقود 
املاضية، وحييص عىل الناس أنفاسها، وعن ذلك يقول أبو عروبة: كنا 
نشعر بأننا نعيش حتت حذاء متثال حافظ أسد، وكان األمر، بالنسبة 
إلينا، أشبه بتذكري دائم بام فعلته، وممكن أن تفعله، األجهزة األمنية ملن 
تسول له نفسه معارضة الساللة األسدية، ترعرعنا يف املدينة، ونحن 



88

نشعر باخلشية والرقابة الدائمة من ذلك التمثال الذي كانت له سطوة 
وجربوت عىل أبناء املدينة، من الصعب جتاوزها، وكان إقدام عنارص 
األمن عىل إزالته مؤرًشا -بالنسبة إلينا- إىل أن الزمن قد تغري، وأّن 
كّفة الرصاع أخذت متيل يف اجتاهنا، كان انتزاع التمثال أشبه بنرص لنا، 

وهو -بالضبط- ما كنا يف أمّس احلاجة إليه يف تلك األيام.
مدينة  أرجاء  يف  اهلشيم  يف  كالنار  اخلرب  انترش  حلظات،  وخالل 
محاة، وخالل حلظات كانت اجلموع تصل تباًعا إىل املنطقة التي كان 
يوجد فيها نصب حافظ أسد التذكاري؛ لرتى بأم العني كيف تتحّطم 
األسطورة، أسطورة الساللة األسدية، وكيف أن الزمن يتغري، وجيعل 

ما كان مستحياًل قبل وقت قصري ممكنًا.
سابًقا”،  الرئيس  “السيد  دوار  حول  تلتف  احلشود  من  آالف 
وحافالت النقل اخلاص والعام تفرغ محولتها من األجساد املتلهفة، 
وترسع يف العودة؛ لتحرض مزيًدا من سكان املدينة. النسوة يزغردن، 
واملرج،  اهلرج  هذا  رّس  -بالضبط-  يعون  ال  واألطفال  املأل،  أمام 
كبرٌي  رجٌل  املدينة.  احتفاالت  يف  حال-  أي  -عىل  يشاركون  لكنهم 
أولئك  أحد  الرجل  كان  مسموع،  وبصوت  بحرقة،  يبكي  السن  يف 
أحد  ودعوا  الذين  األهايل  وأحد  الثامنينيات،  جمازر  من  الناجني 
أبنائهم فيها، كان يبكي الزمن والعدالة التي طال ميعادها، وينظر إىل 
السامء، ويشكر سواعد أجيال من الشبان الذين متكنوا حتقيق ما عجز 
جيله عن حتقيقه، كانت األسطورة تتمرغ يف الرتاب يف ذلك الوقت، 

وكانت محاة حتتفي بانتصار العدالة.
ووضعه  محاًرا،  الشبان  أحد  أحرض  املهرجان،  هذا  خضّم  ويف 
اخلالد،  القائد  يمثل  قناًعا  بعضهم  فألبسه  أسد،  حافظ  متثال  مكان 
ملناسبات  الثوار قد حلنوها خصيًصا  “وطنية”، كان  أغنية  وصدحت 
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“وطنية” كهذه، تقول كلامهتا: “يلعن روحك يا حافظ.. تن تتن.. عىل 
هاجلحش اخللفتو.. تن تتن”، بينام كان عنارص األمن يراقبون املشهد 
بذهول، من مسافة كافية من املكان، ال حول هلم وال قّوة، وكأهنم يف 

فيلم خيايل.

رابًعا: الزمن اجلميل
صباح  انترشت  التي  اإلشاعات  أن  الناشطون  اكتشف  أن  بعد 
صحيًحا  أساس  ال   ،2011 عام  من  يونيو،  حزيران/  من  العارش 
التظاهرات  يف  للمشاركة  محاة  مدينة  أهايل  من  اآلالف  اندفع  هلا، 
التي راحت جتوب أحياء املدينة، ويف ذلك الوقت من العام، مل تعد 
يف  للتجمع  مسّوغ  ثمة  يعد  ومل  اجلمعة،  بيوم  خاصة  التظاهرات 
األيام- ساحة  تلك  تظاهرة، كانت -يف  للخروج يف  املدينة  مساجد 
العايص هي املبتدأ واملنطلق، فيها جيتمع املتظاهرون، ومنها جيوبون 
أحياء املدينة؛ بينام تنسحب قوى األمن والشبيحة إىل داخل مقراهتا، 

تاركة الشارع إلرادة الثوار.

1. خطاب الثورة الوطني
مل خياطب ناشطو الثورة السورية املوالني لنظام األسد، وحسب، 
عىل  االستخبارات،  وأجهزة  اجليش  قوى  -أيًضا-  خاطبوا  وإنام 
سوئها، كنا قد الحظنا ذلك يف جمريات حوادث مجعة أطفال احلرية، 
ابتدروا  التي  الثوار، واملبادرات  التي رددها  الشعارات  عرب جمموعة 
أجهزة االستخبارات، وكانت مجيعها تركز عىل إيصال رسائل حمددة، 
تلّح عىل الوحدة الوطنية، ومطلب الثوار يف السامح باستمرار العمل 
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جوهبت  كيف  -أيًضا-  الحظنا  وكنا  القمع،  زمن  وإهناء  السلمي، 
وأذرعه  األسد،  نظام  من  فاشية  بردود  مجيعها،  املبادرات،  هذه 
الضاربة، ممثلة باألجهزة االستخباراتية وميليشيات الشبيحة، وكيف 
سقط العرشات من الضحايا؛ بسبب تلك املامرسات، حيث أكد نظام 

األسد، بوحشية، أنه غري قادر عىل قبول رشكاء له يف السلطة. 
وعىل الرغم من ذلك،  ومن كل ما لقيه الناشطون واألهايل، من 
قتل وقمع ومحالت اعتقال، فإهنم -حتى ذلك الوقت من عمر الثورة- 
ظلوا متمسكني بخطاب ثورهتم الوطني، واستمروا يف حماولة استاملة 
احلاضنة االجتامعية لنظام األسد، وهي القاعدة التي متّده بالقّوة عىل 
اختار  مناقشتها،  جتري  التي  املبادرات  من  السياق  هذا  ويف  الدوام. 
الناشطون تسمية يوم اجلمعة، املوافق لـ 17 حزيران/ يونيو 2011؛ 
أي: بعد نحو مجعتني -فقط- من تاريخ جمزرة أطفال احلرية، باسم 
“مجعة صالح العيل”، وهو أحد الشخصيات العلوية “الوطنية”، أسهم 
يف قتال الفرنسيني إبان حقبة االستعامر، وكان اهلدف من هذه التسمية 
إعادة تأكيد أن الرصاع يف سورية ليس رصاع السنة ضد العلويني، كام 
كان نظام األسد يسعى إىل تصويره عىل هذا النحو، بل كان الثوار– 
ثورهتم،  خطاب  بلورة  إىل  يسعون  ذاهتا-  الطبقية  غريزهتم  وعرب 
وتأكيد -من خالله- أن الرصاع يف سورية رصاع شعب منتفض ضد 
وكان  الطبقيني،  وحلفائهم  األسد  بآل  متمثلة  فاشية،  قمعية  سلطة 
الثوار يف تلك املرحلة -يف محاة ويف غريها من بقاع الثورة يف سورية- 
يف  السوري  الشعب  وحق  الديمقراطية،  مطلب  تأكيد  إىل  يسعون 

تداول السلطة تداواًل سلمًيا.
الذي خلفته هذه  اإلجيايب  األثر  ينكر  أن  اليوم  أحد  يستطيع  وال 
املحاوالت اجلادة من شبان الثورة السورية، وكانت النتائج امللموسة 
تشري إىل قدرة الثوار عىل التأثري يف تكوينات املجتمع املختلفة، طاملا 
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أهنم متمسكون بخيارهم الوطني والسلمي، يف آن واحد، ومؤكدين 
وهو  الرأي،  وحرية  الديمقراطية  مطلب  السيايس-  خطاهبم  -عرب 

املطلب املحوري للثوار يف ذلك الوقت من عمر الثورة. 
ومنذ  الثورية،  املامرسات  هذه  خطورة  مبكًرا  األسد  نظام  وعى 
من  كبرًيا  جهًدا  بذل  سورية،  يف  الرصاع  النفجار  األوىل  اللحظة 
أجل رضب هذا التوجه الديمقراطي للثورة السورية، والعمل بكل 
الطائفية  االحتجاجات  بمظهر  إظهارها  أجل  من  املتاحة؛  الوسائل 
سياق  يف  سنالحظ  كام  الزائفة،  التهم  من  ذلك  وغري  والتكفريية، 

النص.
قرر  أن  محاة،  شبان  مبادرات  عىل  ترتبت  التي  النتائج  من   كان 
املدينة،  ناشطي  مع  وبالتعاون  محاة،  كليات  يف  اجلامعيون  الطلبة 
التظاهرة أطياًفا  اخلروج يف تظاهرة يف احلرم اجلامعي، عىل أن تضم 
أنفسهم،  الطلبة  تنوع  بحكم  وذلك  السوري،  املجتمع  من  متنوعة 

وانتامءاهتم إىل مناطق سورية خمتلفة.
وبحسب أيب عروبة حني يقول: خرجت صباح اخلميس، املوافق 
حديقة  إىل  وتوجهت   ،2011 عام  يونيو  حزيران/  من  للثالثني 
رأيت  األمور،  ستجري  كيف  وأراقب  أنتظر  هناك  جلست  الكلية، 
اجلامعة، وكان واضًحا من هلجتهم أهنم غرباء عن  شابني من طلبة 
املدينة، كان الشابان يتحدثان يف أمر غري مفهوم فهاًم واضًحا بالنسبة 
إيل، لكنني استطعت أن ألتقط بعض املفردات املترسبة من حوارهم، 
وعلمت أهنام يتباحثان يف تفاصيل التظاهرة التي جيب خروجها بعد 

انتهاء الطلبة من تقديم آخر امتحان هلم ذلك العام. 
خروج  يكون  ربام  هلم  وقلت  مناقشاهتم،  يف  تدخلت  وبعفوية 
التظاهرة يف الساعة الثانية عرشة ظهًرا أفضل؛ فنظرا إيّل يف استغراب 
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يشوبه اخلوف من أن أكون عنرًصا تابًعا ألجهزة األمن، وسارا بعيًدا 
مني، ثم ما لبثا أن عادا أدراجهام نحوي، وسأالين عمن أكون، وما 
الذي أقصده بكالمي، كان واضًحا اإلرباك عليهام، يقول أبو عروبة.
التظاهرة؟ كان موضوع  ألستم هنا من أجل  أبو عروبة:  أجاهبم 
اخلروج يف تظاهرة يف ذلك الوقت، بالنسبة أليب عروبة، أمًرا شديد 
اخلافت،  والصوت  الرسية  إىل  حيتاج  يكن  ومل  والبداهة،  السهولة 
التي  التجربة  مشاركة  هلم  تتح  مل  الذين  اآلخرين  الشبان  بعكس 
الرتدد  من  كثري  -بعد  الشابان  فأجاب  محاة،  مدينة  شبان  خاضها 
والتخوف- نعم. نحن هنا من أجل ذلك. وكان أحد الشابني من آل 
عباس من قرية “دير ماما” التي تقطنها غالبية علوية، والشاب الثاين 
من آل صدور، من قرية الدانا يف ريف إدلب، وكان األول طالًبا يف 

قسم األدب العريب، والثاين طالًبا يف كلية الطب البيطري. 
وعند الساعة الثانية عرشة ظهًرا، بدأ الطلبة بالتجمع، وانضمت 
إليهم جمموعات صغرية من شبان مدينة محاة، وكانت مجوع الطلبة يف 
انتظار أول هتاف كي يبدؤوا تظاهرهتم، ويقول أبو عروبة: للهتاف 
سيهتف  عمن  تبحث  ما  غالًبا  األمن  فقوى  حاسمة،  أمهية  األول 
الشارع،  قيادات حركة  من  الشخص هو  ذلك  يكون  وبذلك  أواًل، 
الذين  النظام  قناصة  طريق  عن  قنًصا  أو  اعتقااًل،  إما  فُيستهَدف، 

اعتادوا استهداف قادة احلراك الثوري. 
حرية”،  أكرب..  “اهلل  وهتف:  اجلموع،  وسط  إىل  عروبة  أبو  تقدم 
خوفهم،  مع  رصاع  يف  وكأهنم  أصواهتم،  بأعىل  الشبان  خلفه  فردد 
وأرواحهم.  بتحرير أصواهتم  الشارع، وحيتفون  اخلربة يف  يكتسبون 
من  العرشات  إليها  انضم  وقد  الكلية،  حرم  من  التظاهرة  خرجت 
 8 شارع  باجتاه  واجتهوا  املتحمسني،  والشبان  املتحمسات  الشابات 
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التجارية،  املحال  وأصحاب  املدينة  سكان  وحيوا  آذار(،   15( آذار 
اعتىل  اللحظات  الشبان اآلخرين، ويف تلك  إليهم مزيد من  وانضم 
ورصخ  املرتفعة،  الدرجات  إحدى  العريب،  األدب  طالب  الشاب، 
بأعىل صوته: أنا حممود عباس من قرية دير ماما، أنا علوي، وأنا ضد 
اللصوص  وحفنه  نفسه،  سوى  يمثل  ال  النظام  لكم  وأقول  النظام، 
ضد  السنة  ثورة  وليست  السوريني،  كل  ثورة  ثورتنا  به،  املحيطني 

العلويني.
وما إن أهنى الشاب كلمته؛ حتى رست احلامسة يف صدور الشبان 
الذين راحوا هيتفون ضد نظام األسد، ويطالبون باحلرية واالنعتاق، 
وبناء الدولة املدنية الديمقراطية. كانت شجاعة الشبان ال توصف، 
فمعظمهم ينتمي إىل األقليات الدينية يف سورية، ويعيش يف قرى ما 
أبو عروبة:  يقول  النظام، ويف ذلك  بالشبيحة، مواليي  تزال حمكومة 
كنا نخشى عىل الشبان، إذا ما عادوا إىل بيوهتم وقراهم، من أن ُيعتدى 
بوا، فعرضنا عليهم أن يبقى من يشاء منهم  عليهم، أو ُيعتقلوا، وُيعذَّ
ناشطو محاة  لتوفري حاجاهتم مجيعها، وكان  وكنا مستعدين  يف محاة، 
أمام  التي جسدت  اهلتافات  تلك  إىل  االستامع  بعد  بالنرص  يشعرون 
انتموا  ما كان يشيع رجال طائفيون،  أعينهم وحدة صفهم، بعكس 
حتويل  أجل  من  األسد؛  نظام  مع  وتعاونوا  الثورة،  إىل  -زوًرا- 
-يف  ختدم  ال  طائفية،  ثورة  إىل  احلرية،  أجل  من  ثورة  من  أهدافها 
كانت  هكذا  األطياف.  كل  من  الدم  وجتار  النظام  سوى  املحصلة- 

تبدو األمور، يف تلك األيام من بدايات صيف عام 2011.
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2. اتساع قاعدة التظاهرات وانضامم األرياف
مركز  تشّكل  السورية،  الثورة  مناطق  بقية  وبعكس  محاة،  كانت 
احلراك الثوري يف حميطها، بخالف مناطق سورّية خمتلفة، كان الريف 
فيها أكثر جذرية، وأكثر قدرة عىل مواجهة نظام األسد، محاة، ومعها 
لتحدي  ثورية  مراكز  كانت  ومحص)7(،  الزور  دير  مدينتا  -أيًضا- 
ما  يف  الزور،  ودير  محص  عىل  شعواء  حرًبا  شن  الذي  األسد  قوات 

بعد، بينام راح حيرّض حلربه املقبلة ضد محاة.
وأًيا يكن األمر، فإن محاة يف تلك األيام، منذ أواخر حزيران/ يونيو، 
وبغياب  باستقالليتها،  حتتفي  كانت   ،2011 عام  يوليو  متوز/  وبداية 
نقطة  إىل  املدينة  األمن والشبيحة عن ساحاهتا؛ بسبب كل هذا حتولت 
ريف  أي:  سورية،  من  الوسطى  املنطقة  يف  الثوري،  احلراك  استقطاب 
شارك  بينام  إدلب.  مدينة  ريف  من  وبعض  محص،  مدينة  وريف  محاة، 
والدينية  السياسية  األطياف  من  الشعبية  الفئات  مجيع  عرسها  املدينة 
كافة، وشهدت تلك املرحلة تنامي مشاركة رشائح من املثقفني السوريني 
الذين اندفعوا، وبرتحيب من شبان محاة؛ للمشاركة يف تظاهرات املدينة، 
وإلقاء اخلطب والبيانات التي كانت -مجيعها- تركز عىل مبادئ الثورة 

يف احلرية والديمقراطية وبناء الدولة املدنية.
يقول أبو عروبة: انضم إىل تظاهراتنا -يف تلك األيام- ناشطون 
وناشطات من مناطق خمتلفة من سورية، من مدينة سلمية رشقي محاة، 
ومثقفون  ناشطون  وأتى  العاصمة،  دمشق  من  وحتى  مصياف،  من 
من مدن الساحل، واجلميع كان يشارك يف التظاهرات، ويصعد إىل 
عىل  والسياسية  الشخصية  هويته  معلنًا  باجلموع،  وخيطب  املنصة، 

)7) لالطالع عىل تجربة الثورة السورية يف حمص، راجع للباحث كتاب بعنوان: »سورية: تجربة املدن املحررة«، 
الصادر من دار الريس، بريوت، تاريخ اإلصدار: ))20.
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يف  عباس  حممود  الشاب  فعله  ما  مع  تتشابه  تكاد  خطوة  يف  املأل، 
تظاهرة طلبة اجلامعة.

مل ُيصب نظام األسد بالذعر، من قبل، كام حدث له مع تطور 
احلراك الثوري يف مدينة محاة؛ مل خيَش النظام احلراك الثوري عندما 
التحرك  جييد  الذي  ملعبه  كان  فذاك  املسلح،  العمل  إىل  حتول 
يتحول  الثورة  خطاب  أخذ  عندما  اخلشية  ُتعرتيه  مل  كذاك  فيه، 
كان ذلك خدمة جمانية  بل  الراديكايل،  نحو اخلطاب اإلسالمي 
النظام  التحوالت. كان أكثر ما خيشاه  لدعايته السابقة عن هذه 
استمرار اخلطاب الوطني للثورة، واستمرار ِسلميتها، ومن ثم؛ 
قدرهتا عىل استقطاب مزيد من قطاعات الشعب السوري التي 
كانت -حتى ذلك الوقت- حمكومة باخلوف والرتدد، ومن ذلك 
الوقت بدأ بالتخطيط لكيفية التعاطي مع مدينة محاة التي هددت 
عرش األسد األب قبل بضعة عقود، وها هي هتدد عرش االبن 
الذي كان يتدرب عىل ارتكاب املجازر، ويسعى إىل إثبات كونه 
االبن البار للطاغية حافظ األسد، إال أننا -هنا- نستبق احلوادث 

قلياًل.
أثبتت تكتيكات الثوار يف ذلك احلني نجاحها، عىل مستوى قدرة 
لتثبيت  احلشود، وأمهية ازدياد عدد املتظاهرين، بوصفه شكاًل أمثل 
سلطة الشبان يف الشارع، وقدرهتم عىل مواجهة قوى األمن وقطعان 
2011، كانت -يف عموم  الشبيحة، ويف تلك األيام من صيف عام 
سورية- مدينتان متكنتا تنظيم تظاهرات ُوصفت باملليونية جماًزا، مها 

محاة وسط سورية، ومدينة دير الزور شامل رشقي سورية)8(.

)8) للمزيد من التفاصيل حول »حكاية الثورة« يف مدينة دير الزور، راجع للكاتب بحث بعنوان: دير الزور: 
الجرس املعلق، الصادر من مركز »حكاية ما انحكت« ضمن مرشوع بعنوان: مدن يف الثورة، تاريخ: 6)20.
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وباالستناد إىل جمموعة أرشطة الفيديو التي انترشت يف تلك األيام، 
وباالستناد إىل شهادات جمموعة من الناشطني السوريني، وغريها من 
 -2011 عام  يوليو  متوز/  -يف  محاة  أن  املؤكد  شبه  من  فإن  املصادر، 
متكنت إخراج مئات األلوف من املتظاهرين، من أبناء مدينة محاة ومن 
الذهاب  األيام-  تلك  -يف  الناشطون  واعتاد  هبا،  املحيطة  األرياف 
إىل  جديًدا  عدًدا  أضاف  ما  احلاشدة؛  تظاهراهتا  يف  للمشاركة  إليها؛ 
التظاهرات. ويف معاينة شخصية للباحث، كان قد متكن من مشاهدة 
إحدى تلك التظاهرات، امتدت من بداية شارع العلمني جنوًبا، مروًرا 
بساحة العايص يف الوسط، إىل جامع عمر بن اخلطاب شاماًل، يف مسافة 

متصلة تصل حتى 4 كيلو مرتات، بني أقىص نقطتني للتجمعات.
وبغض النظر عن الكّم، فإن محاة -يف تلك األيام- جتاوزت كل 
نبالغ، ودفعت  العامل، من دون أن  التوقعات، وشّكلت مركز اهتامم 
بسفراء كربى الدول للذهاب إليها، والتأكد بأم العني من حقيقة ما 

جيري هناك، وهي زيارة سنناقشها بعد قليل.

3. مجعة “ارحل” 1 متوز/ يوليو 1102
عىل  الناشطون  أطلق   ،2011 عام  يوليو  متوز/  من  األول  يف 
األسد،  بشار  إىل  إشارة  يف  “ارحل”،  اسم  اليوم  ذلك  تظاهرات 
ومطالبته بالرحيل والتنازل عن السلطة. بدأت حتضريات الناشطني 
منذ الصباح الباكر، ويف تلك األوقات كان حمافظ محاة، الدكتور أمحد 
عبد العزيز، قد طلب من قادة احلراك الثوري عدم الكتابة عىل جدران 
بأن  الشبان  املحافظ  بينام أخرب  العايص، حمافظة عىل مجاليتها،  ساحة 
بإمكاهنم كتابة ما يشاؤون عىل الالفتات القامشية والكرتونية، وفعاًل 
التزم الشبان بذلك، وتوقفوا عن الكتابة عىل جدران ساحة العايص.
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عىل  تظاهراهتا،  أضخم  محاة  مدينة  أخرجت  اليوم،  ذلك  يف 
عدد  زيادة  بعده  يمكن  ال  الذي  احلد  إىل  ووصلت  اإلطالق، 
من  وحتى  أريافها،  ومن  محاة  مدينة  من  اآلالف  مئات  املتظاهرين، 
بعض املدن السورية األخرى، اجلميع أتى إىل محاة؛ ليشاهد بأم العني 

حجم احلشود الرهيبة. 
العنف والقمع- أشكاٌل ال  جتّلت -يف تلك األوقات من غياب 
حرص هلا من اإلبداعات التي ابتكرها الشبان الناشطون، حيث حّفز 
غياب القمع الشباب عىل إخراج أمجل ما يف دواخلهم. فشكلوا علاًم 
للثورة بأجساد املتظاهرين، وامتد عرشات األمتار؛ ووزع الناشطون 
ُكتب عليها من األعىل كلمة  اللون،  العرشات من املظالت، سوداء 
“ارحل”، وانترشت الفتات قامشية شديدة الضخامة، امتدت بطول 
بضعة أمتار، وُكتب عىل بعضها أسامء شهداء الثورة السورية من أبناء 

املدينة، وُكتب عىل بعضها اآلخر شعارات الثورة وأهدافها. 
بأغنية  مرة-  -أول  الثوار  حناجر  هتفت  احلاشد،  اليوم  ذلك  يف 
املنتفضني،  السوريني  عموم  لدى  الثورة  ترنيامت  إحدى  ستصبح 
وهي أغنية “ياهلل ارحل يا بشار” التي ألفها وحلنها، وغناها بعد ذلك، 
قاشوش محاة، عبد الرمحن فرهود. تقول بعض مقاطع األغنية التي 
راح السوريون يزيدون عليها أبياًتا، لكن ضمن النسق نفسه: “وياهلل 
يا  يا بشار طز فيك وطز بييل يب حييك، وياهلل ارحل  يا بشار،  ارحل 
بشار. ويا بشار ويا مندس ترضب انت وحزب البعث، وياهلل ارحل يا 
بشار...”. وكانت تلك األغنية من أكثر أغاين الثورة حتدًيا واستفزاًزا 
ألجهزة االستخبارات التي مل تكن تصدق ما تشاهده أمامها عىل بعد 

بضعة أمتار من مقراهتا.
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4. استخراء األسد: سفراء الدول العظمى يف محاة
املتحدة  األمريكية  والواليات  فرنسا  سفريي  زيارة  شكلت 
ومفاجأة  صدمة   ،2011 عام  يوليو  متوز/  من  الثامن  يف  محاة،  إىل 
لألطراف السورية مجيعها، ويف مقدمتها نظام األسد الذي شعر بأن 
تلك الزيارة “استخراٌء” له، وتقليل من هيبته، وهو أمر ما كان يسعد 
املنتفضني كثرًيا يف ذلك الوقت، حيث شكلت تلك الزيارة مؤرًشا إىل 

تأكل سلطة نظام األسد، هذا ما ساد آنذاك، عىل األقل.
ومن  املرير،  الرصاع  من  سنوات  بضع  إىل  السوريون  سيحتاج 
التضحيات التي ال -ولن- ُتقدر بثمن؛ كي يدركوا بأن العامل املتمدن 
العامل اإلمربيايل، لن يقف إىل  الذي كان يسمى -قبل وقت قصري- 
عىل  بل  والعدالة،  باحلرية  مطالبهم  يدعم  ولن  املنتفضني،  جانب 
األخرض؛  الضوء  األسد  نظام  وسيعطي  ضدهم،  سيتواطأ  العكس 
كي يقمع ثورة شعبه، بكل الوسائل التي يمكن أن يتفتق عنها عقل 
كي  سنوات؛  إىل  السوريون  سيحتاج  العامل.  يف  احلديث  اإلجرام 
املتمدن، املسمى  العامل  املواجهة، وأن  بأهنم وحدهم يف هذه  يقتنعوا 
خطاب  وأن  الشعوب،  حترر  أعداء  ألّد  من  الديمقراطي،  بالعامل 
م هبا اخلطاب العاملي؛ كي  »الديمقراطية« ال يعدو كونه هبرجة، ُيطعَّ

خيفي بؤس العامل وحجم مآسيه.
أمل يقل باراك أوباما، رئيس الواليات املتحدة األمريكية، يف تلك 
إن  يقل  أمل  أمحر!  السوريني سيكون خًطا  انتهاك حلق  أي  إّن  األيام، 
استخدام نظام األسد للسالح الكياموي خٌط أمحر أيًضا، أمل يكتشف 
السوريون اكتشاًفا ملموًسا أن هذه اخلطوط احلمر -مجيعها- راحت 
حكومة  من  سياسية  »زعربة«  كوهنا  تعُد  مل  وأهنا  الرياح،  أدراج 

الواليات األمريكية املتحدة. 
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يف الثامن من متوز/ يوليو عام 2011، كانت شوارع محاة تغّص 
لثورهتا، وتعرّب -بكل  باملتظاهرين، مئات األلوف منهم هتتف عالًيا 
يف  التظاهرات  حتّولت  حيث  املتاحة-  واملدنية  السلمية  األشكال 
تلك األيام إىل ما يشبه الكرنفاالت االحتفالية، كان الشارع يثبت أن 

األمان حيّل عىل األهايل حاملا تغادر أجهزة األمن الشوارع.
الثامن  املعتادة -يف اجلمعة،  بتظاهراهتم  أهايل محاة  وفعاًل، خرج 
وحرض  كاملعتاد،  كبرية  احلشود  وكانت   ،2011 يوليو  متوز/  من 
را من اإلعالم،  السفريان األمريكي والفرنيس تلك التظاهرات، وصوِّ
والُتقطت صوٌر للمتظاهرين وهم يقدمون للسفريين الورود. وعن 
ذلك اليوم يقول أبو عروبة: مل يكن لدينا -يف يوم من األيام- أي شك 
ذلك  حكومات  موقف  نعلم  ونحن  الطاعون«،  هي  »أمريكا  أن  يف 
البلد من قضايا الشعوب، ولكن كنا يف تلك املرحلة من عمر الثورة 
حريصني عىل جتنب إظهار ثورتنا بمظهر عدائي، وكنا بحاجة ماسة 
إىل دعم دول العامل لنا؛ حتى إن خطاب الثورة -يف تلك األثناء- كان 
يتوجه إىل إيران وحزب اهلل؛ وحتى إىل روسيا، بخطاب اهلدف منه 
إىل  واالنحياز  األسد،  نظام  دعم  التوقف عن  إىل  ودفعهم  طمأنتهم 
الشعب السوري، ألن الشعب هو من يضمن مصاحلهم يف املنطقة، 

وليس نظام األسد.
للسفريين،  أهايل محاة  استقبال  كان  بالتحديد،  السياق،  ويف هذا 
عليهم،  ستنهال  التي  االنتقادات  بحجم  معرفتهم  من  الرغم  عىل 
الدولية،  اإلعالم  وسائل  عىل  ثورهتم  إظهار  كان  خيارهم  أن  إال 
وإثبات حجم تظاهراهتم التي كان إعالم األسد -دائاًم- يتهمها بأهنا 
السوري  الشعب  بينام  إرهابيني،  شبان  بضعة  من  صغرية  جمموعات 

ملتف حول القيادة احلكيمة.
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مريرة،  بسخرية  النقطة  هذه  حول  شهادته  عروبة  أبو  وينهي 
ويقول: ربام لو وجد السفري األمريكي إرهابيني يف محاة، لربام كانت 
بالده قد قررت دعم الثورة، إال أنه تفاجأ بشعب يطمح إىل احلرية، 
ومتمسك بخياراته الوطنية، وبموقفه املبدئي جتاه الواليات األمريكية 
املتحدة، أمل هنتف يف األوقات كلها بالقول: »يا ماهر ويا جبان، ويا 
لنظام  اهتاًما  بالتحديد حيمل  اخلطاب  هذا  وكان  األمريكان«!  عميل 
من  تعد  هتمة  وهي  إلرسائيل،  وحتى  لألمريكيني،  بالعاملة  األسد 

الكبائر بالنسبة إىل أغلبية السوريني.

5. حتطيم الرموز
السورية،  الثورة  بقاع  كل  يف  الثورية  القاشوش  أناشيد  انترشت 
ورّددت حناجر الثوار أناشيده يف كل مناسبة خرجوا فيها إىل الشارع 
الدرجة من  أناشيد هبذه  الثورية، ومل حتَظ  يف تظاهراهتم ومسائياهتم 
الشعبية كام حظيت أناشيد القاشوش. وكان ذلك يعود إىل جمموعة 

من األسباب.
يف املراحل األوىل من عمر الثورة السورية سعى الثوار  لتحطيم 
ومنذ  املبتكرة،  وحتى  كلها،  املتاحة  بالوسائل  األسد  نظام  رموز 
بشار  إىل متزيق صور  الناشطون  التظاهرات يف سورية عمد  بدايات 
األسد، وأبيه حافظ  األسد، حيثام وجدوها، وكان للصور التي بثها 
الشاب  صور  سيام  وال   ،2011 عام  من  أبريل  نيسان/  يف  اإلعالم 
الذي حطم -يف إحدى تظاهرات مدينة محص- صورة بشار األسد 
بقدميه ويديه أمام املأل، أثر كبري يف نفوس السوريني، وأعطتهم دفًعا 
وإيامًنا بقدرهتم عىل حتطيم النظام، عىل الرغم مما قيل عن أن الشاب 
الذي مزق الصورة اعتقلته أجهزة األمن، بعد ذلك، وحّطمت قدميه. 
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يف تلك املراحل من الثورة، وال سيام يف األشهر الثالثة األوىل منها، 
بات حتطيم متاثيل األسد، األب واالبن، هدًفا سعى إليه الناشطون يف 
قد متكنوا حتطيم  الثوار  كان  احلاالت معظمها،  عموم سورية، ويف  
تلك التامثيل، يف درعا، ويف دير الزور، ويف مناطق أخرى. وكان األمر 
يدور حول حتطيم رمزية النظام التي لعبت -خالل عقود- دوًرا مهاًم 
يف إحكام السيطرة النفسية عىل السوريني، وتذكريهم الدائم بمركز 
خلت  عدة  عقود  طوال  اسمها  بات  التي  سورية  يف  والقوة  السلطة 

“سورية األسد”. 

ومل تكن املسألة متعلقة بالتامثيل التي انترشت يف مجيع الساحات 
إحكام  إطار  -ضمن  عمد  قد  النظام  كان  فقد  فحسب،  والزوايا، 
سيطرته عىل السوريني- إىل إطالق اسم “األسد” عىل كل الساحات 
واملرافق العامة، بل عىل األحياء واملناظر الطبيعية أيًضا، ففي سورية 
ستجد ساحة الرئيس، ودوار الرئيس، وشارع الرئيس، وحتى بحرية 
إىل  الثوار  عمد  الثورة،  عمر  من  املرحلة  تلك  ويف  األسد،  الرئيس 
التقدم،  من  فيها  يتمكنون  مرحلة  كل  يف  املناطق  هذه  أسامء  تغيري 
وإبراز سلطتهم املتنامية، ُغريت أسامء شوارع كثرية كانت حتمل اسم 
من  كثري  بأسامء  ورموزها  الثورة  شهداء  أسامء  واسُتبدلت  األسد، 
يطال  كان  ما  بقدر  الرموز،  -أيًضا-  يطال  الرصاع  وكان  املدارس، 

السلطة املادية للنظام.
قدمت أناشيد القاشوش إطاًرا مهاًم؛ إذ استطاع الثوار من خالل 
تلك الكلامت الشعبية استفزاز نظام األسد، وتدمري رمزيته، ولعبت 
السخرية القاسية دوًرا مهاًم يف ذلك. كلامت مثل: “يا ماهر ويا جبان 
ويا عميل األمريكان”، وكان ماهر شقيق بشار األسد، وواحًدا من 
الرابعة  الفرقة  يتزعم  الذي  فهو  نظام األسد،  الرموز سطوة يف  أكثر 
نظام األسد؛  الضاربة يف  القوة  الصيت، واحلرس اجلمهوري،  سيئة 
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وفجأة حولته أناشيد القاشوش التي راح يزيد عليها الثوار، بحسب 
الثوار  يكتِف  ومل  السوريني.  وتندر  سخرية  مثار  إىل  منطقة،  كل 
موضوع  إىل  ذاته  الرئيس  حولوا  بل  الرئيس،  شقيق  من  بالسخرية 
خمتلفة،  نعوًتا  بشار  عىل  الثوار  فأطلق  املرير،  وهتكمهم  لفكاهتهم 
التسميات  “الزرافة”، وغريها من  “البطة”، وتارة أخرى  فسمي تارة 

التهكمية. 
يف  تدرجًيا  تتفكك  التارخيية  األسد  سلطة  كانت  األثناء  تلك  يف 
الوعي الشعبي، وجيري العمل بجدية، ولكن بعفوية أيًضا، يف تدمري 
عىل  وقدرة  تأثرًيا  األكثر  سالحهم  السخرية  وكانت  الرمزية،  هذه 

الوصول إىل اهلدف.
أمهيتها  القاشوش  أناشيد  اكتسبت  خصوًصا،  السياق  هذا  ويف 
أطفاهلم،  الثائرين،  السوريني  مجيع  ألسنة  عىل  وترددت  ورمزيتها، 
حتمل  اخلربة-  من  ومزيد  الوقت  -مع  وباتت  ونسائهم،  رجاهلم، 
وعًيا سياسًيا متطابًقا. يقول أحد األناشيد: “سورية بدها حرية، بدنا 
بشار  وبال  ماهر  بال  بدها حرية،  القوية، سورية  لبشار هبمتنا  نشيلو 
والعصابة األسدية، سورية بدها حرية، ثوروا ثوروا محوية واألسد 

فقد الرشعية”.
مفصاًل  األسدي  النظام  بنية  تفكيك  األيام  تلك  يف  جيري  كان 
نظام  سيطرة  زوايا  من  زاوية  كل  يف  تدور  واملواجهات  فمفصاًل، 
وكان  سورية،  عموم  يف  بناؤه  يعاد  االجتامعي  الوعي  كان  األسد، 
التي  األسدية  الساللة  عرص  أفول  عىل  تدحض  ال  أدلة  يقدم  الزمن 
جيري تفكيكها عىل يد الثوار. تقول كلامت أحد أناشيد القاشوش: “يا 
وطنا ويا غايل والشعب بدو حرية، ثوار نحنا ثوار ومنّادي باحلرية، 
ويا  وطنا  يا  اإلنسانية،  عدو  يا  بشار  يا  عنا  ارحل  غايل،  ويا  وطنا  يا 
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غايل، بيقدروا يعتقلوا الشباب ويرتكوا احلرامية، ويا وطنا ويا غايل”. 
وكان  اجلبهات،  مجيع  عىل  تدور  سورية  يف  املنتفضني  معارك  كانت 
السوريون جادين يف إنجاز مهامهتم الثورية يف سياق حماولتهم إسقاط 

نظام األسد سيئ الصيت.

6. تنظيم املدينة 
يف كل مراحل العمل الثوري يف مدينة محاة، يف بداياته ويف حلظات 
التحرير، ويف ما بعد اقتحام اجليش؛ وحتى حلظة كتابة هذه الورقة، 
املتقن،  السيايس  التنظيم  أشكال  من  شكل  أي  إىل  املدينة  افتقرت 
وافتقرت إىل أي مركزية أو هيكلية تنظيمية ما. كان البديل دائاًم، وكام 
الحظنا يف سياق البحث، العفوية دائاًم، وتنظيم جزئي عىل مستوى 
األحياء، ويف األحوال كلها، كانت العفوية يف املامرسة هي األسلوب 

املسيطر عىل أشكال العمل الثوري يف املدينة.
وعندما انسحبت قوات األمن والرشطة، بمن فيها رشطة املرور، 
 ،2011 عام  من  يوليو،  ومتوز/  يونيو  حزيران/  بني  املدينة،  من 
أتيح هلم، عىل شؤون مدينتهم؛  ما  بقدر  السيطرة،  إىل  سعى األهايل 
فعىل سبيل املثال نظم شبان متطوعون حركة املرور يف وسط املدينة، 
يف  خربة  لدهيم  تكن  مل  شبان  وهم  الرئيسة.  وشوارعها  وأسواقها 

األمر؛ لذلك، نظموها تنظياًم مرجتاًل، طواعية منهم.
العمل  التي توقفت عن  الدولة  ينطبق األمر ذاته عىل مؤسسات 
يف تلك األيام، حيث فرض متطوعون من الشبان الناشطني يف املدينة 
محاية هذه املؤسسات، وكان الشبان حيمون املؤسسات، كّل يف حيه، 
-أحياًنا-  ترافقها  الناشطني،  من  جمموعة  كانت  املثال،  سبيل  فعىل 
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شخصيات من وجهاء املدينة، متر باحلواجز الشعبية التي انترشت يف 
تلك األثناء، وحتث الشبان يف تلك احلواجز عىل محاية املنشآت العامة، 
الثقايف،  املركز  أو  املدينة،  يف  الوطني  املتحف  يف  -مثاًل-  حدث  كام 
وغريمها من املنشآت الشبيهة التي كانت تغري اللصوص برسقتها. 
يف  جوالهتا  كل  -خالل  أهنا  شهادهتا-  -يف  الياسني  روزا  وتؤكد 
أحياء املدينة- مل تصادف أي مؤسسة تعرضت للتخريب؛ إذ تقول: 
من  الدرجة  تلك  إىل  ليس  ولكن  كاذب،  النظام  إعالم  أن  نعلم  كنا 
الكذب التي بلغها، فقد أثري يف اإلعالم الرسمي أن أهايل محاة أقدموا 
عىل ختريب مؤسسات الدولة ورسقتها، بينام مل أجد يف كل مشاهدايت 

مؤسسة واحدة تعرضت للتخريب.
وتضيف روزا القول: عندما مررنا من جانب مبنى حزب البعث 
املركزي يف املدينة، الواقع إىل جانب جامع عمر بن اخلطاب، لفتت 
وجتنب  املبنى،  أعىل  تنتصب  األسد،  لبشار  ضخمة  صورة  انتباهي 
ثوار املدينة -يف ذلك الوقت- دخول مبنى احلزب وحتطيمها؛ جتنًبا 

لالستفزاز بدخول مؤسسة عامة كانت مغلقة يف ذلك احلني.
مؤسسات  عمل  استمرار  عىل  املدينة  شبان  حافظ  كذلك 
ضامن  ومتكنوا  املياه،  ومؤسسة  والكهرباء،  )اهلاتف(،  االتصاالت 
استمرار توافر معظم السلع التي حتتاجها املدينة، مستعينني باملخزون 
املتوافر فيها، حينًا، وباألرياف القريبة التي تداعت من أجل إيصال 
وبحسب  آخر.  حينًا  األهايل،  عىل  وتوزيعها  الرضورية  السلع 
يف  نقص  أي  من  الوقت-  ذلك  -يف  محاة  مدينة  تعاِن  مل  الشهادات، 
فيها  بام  واالتصاالت،  الكهرباء  فيها  واستمرت  الرئيسة،  املواد 

اإلنرتنت، تعمل كاملعتاد.
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7. بدايات تبلور املجموعات الشبابية 
الشبابية،  العمل  إن كان ثمة توقيت حمدد نشطت فيه جمموعات 
فإن هذا التوقيت كان يف حزيران/ يونيو عام 2011، أي يف املدة التي 
تلت "جمزرة أطفال احلرية"، وباتت فيه محاة خارج نطاق قمع أجهزة 
بالتبلور  السياسية  األسئلة  بدأت  املرحلة  هذه  يف  االستخبارات. 
تشكيل  زمن  يعود  املرحلة  هذه  وإىل  الناشطني،  الشبان  وعي  يف 
املجموعات السياسية واملدنية معظمها يف محاة، باملعنى الضيق لكلمة 

سيايس.
األجهزة  دور  وتراجع  القمع،  فيها  خّف  التي  املرحلة  تكن  مل 
إال،  ليس  شهرين،  عن  عبارة  فهي  طويلة،  مرحلة  محاة،  يف  األمنية 
خالهلام  الشبان  أعلن  بشهرين،  املدينة  اجليش  قوات  اقتحام  فقبل 
وجودهم السيايس الذي كان أقرب ما يكون إىل جمموعات املجتمع 

املدين منه إىل العمل السيايس، باملعنى الدقيق للكلمة.
يف هذه املرحلة املمتدة من بداية احلراك الثوري يف املدينة، وحتى 
أواخر متوز/ يوليو عام 2011، أخذ تنظيم العمل امليداين ثالثة أشكال 
رئيسة: أوهلا تشكيل جمموعات عمل عىل مستوى أحياء املدينة، بحيث 
كان لكل حّي جمموعة خاصة به، تنظم شؤون العمل الثوري، وغالًبا 
أبطال  جمموعة  مثاًل  احلي،  ذلك  إىل  تعود  أسامء  عليها  يطلق  كان  ما 
حي باب قبيل، جمموعة شباب احلميدية، جمموعة أحرار حي اجلرامجة، 
وهكذا. وكانت هذه املجموعات تؤدي جمموعة من املهامت، بحيث 
احلي،  يف  موجوًدا  يكون  الذي  اجلامع  من  انطالًقا  تظاهراهتا؛  تنظم 
تكتب شعاراهتا، وتصنع الفتاهتا، وبعد أن حتررت املدينة صارت هذه 
املجموعات مسؤولة عن وضع احلواجز يف مداخل أحيائها، وتوفري 
وإضافة  مثاًل،  كاخلبز  الغذائية،  السلع  بعض  من  األهايل  مستلزمات 
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اإلعالم،  وسائل  مع  خالله  من  تتواصل  الذي  اإلعالمي  العمل  إىل 
وتتكفل بالتصوير وكتابة التقارير الصحافية... إلخ. 

العابرة  املجموعات  وهي  املجموعات،  من  الثاين  الشكل  أما 
لألحياء، وهي جمموعات مؤلفة من شبان تربطهم عالقات صداقة 
ومعرفة متينة، وفرهتا هلم أحوال الدراسة اجلامعية، وغالًبا ما كانت 
أهنم  أو  جامعيني،  طالًبا  إما  مثقفني،  شباًنا  تضم  املجموعات  هذه 
معظم  إىل  ينتمون  وهم  قصري،  وقت  قبل  اجلامعي  تعليمهم  أهنوا 
سابقة  األحياء  جمموعات  من  أكرب  بحرية  ويتنقلون  املدينة،  أحياء 
تأخذ  كانت  ما  غالًبا  املجموعات  هذه  أسامء  أن  إىل  إضافة  الذكر، 
طابًعا سياسًيا، فمثاًل جمموعة “فجر الشباب األحرار”، “كتلة أحرار 
أكثر  كانت  املجموعات  هذه  إلخ.  احلرية”...  شباب  “نادي  محاة”، 
إىل  إضافة  اإلعالم،  إىل  النفاذ  عىل  قدرة  وأكثر  سابقتها،  من  دينامية 
يف  معظمها  الثوري  احلراك  فاعليات  يف  أساسًيا  كان  حضورها  أن 
واالجتامعية،  السياسية  العالقات  من  واسعة  بشبكة  ومتتاز  املدينة، 
سمحت هلا بالتأثري يف حراك الشارع تأثرًيا أكثر مرونة من غريها من 
املجموعات، وأكثر فاعلية، وقد كنا شاهدنا ذلك يف املجريات التي 

رافقت قرار النظام بإخراج مسرية تأييد له يف محاة.
يف حني كان للشكل الثالث من التنظيم االجتامعي يف محاة إطار 
شبه رسمي، وتبلور تبلوًرا فاعاًل بعد منتصف حزيران/ يونيو، وكان 
الثورية  الفاعليات  ممثيل  يضم  كيان  وهو  التنسيقيات،  باحتاد  ممثاًل 
أشخاًصا  يضم  ما  وغالًبا  املدينة،  يف  معظمها  والدينية  واالقتصادية 
وحمامني  وجتار  مهنني  من  الذكر،  سابقة  املجموعات  من  عمًرا  أكرب 
النظام يذهب إىل احتاد  وأطباء من وجوه مدينة محاة، وغالًبا ما كان 
التنسيقيات يف حلظات التفاوض التي خربهتا املدينة يف أوقات خمتلفة 

سبقت شهر آب/ أغسطس عام 2011.
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القاعدة  من  انطالًقا  املدينة  انتظمت  عروبة:  أبو  يقول  ذلك  ويف 
االجتامعية، بينام مل يصل هذا التنظيم إىل مستوى إجياد “رأس”مركزي 
أحياء،  تنظيم  عىل  مقصوًرا  فظل  املدينة،  يف  الثوري  للحراك 
إطار  دون  من  ولكن  بينها،  ما  يف  العمل  تنسق  صغرية  وجمموعات 

تنظيمي جيمعها. 
فهذا  الناشطني،  إىل  بالنسبة  إسرتاتيجًيا  خياًرا  ذلك  مّثل  وقد 
“عنقود  كبري-  حّد  -إىل  يشبه  الذي  التنظيم  من  العفوي  الشكل 
العنب”، كان كفياًل بوضع حد الخرتاقات األجهزة األمنية، وقدرهتا 
كانت  األحوال  أسوأ  ففي  الثوري،  العمل  جمموعات  رضب  عىل 
أجهزة االستخبارات تتمكن من النفاذ إىل شبان بعينهم، أو جمموعات 
حمددة، بينام بقية املجموعات، وكانت تتكاثر برسعة يف ذلك الوقت، 

فمن املحال عىل األجهزة األمنية اخرتاق مجيعها.
من  كثري  -يف  حيدث  كان  ما  األحياء  لنشاط  املميزات  ومن 
األحيان- من منافسات يف ما بينها، منافسات يف كتابة الالفتات، أو 
يف صوغ العبارات الثورية، أو رسم اللوحات الكاريكاتورية املعربة، 
عن  ويقول   ، املتظاهرون  يرددها  التي  الشعبية  األغاين  تأليف  ويف 
وكانت  مسٍل،  طابع  املنافسات  هلذه  كان  ما  كثرًيا  عروبة:  أبو  ذلك 
تغني احلراك الثوري يف املدينة، ومتده بابتكارات الشبان التي كانت 

-غالًبا- ترتك أثًرا طيًبا يف نفوس أهايل املدينة.
املجموعات، وعرض  آليات تشّكل إحدى هذه  يفيد عرض  قد 
املدينة،  يف  احلراك  تنظيم  آليات  عىل  الضوء  إلقاء  يف  عملها،  كيفية 

عموًما، والطرق التي اعتمدها الشبان يف تنظيم شؤون مدينتهم.
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8. نادي شباب احلرية
احلراك  انطالق  من  قليلة  أشهر  بعد  احلرية  شباب  ناي  تأسس 
الشبان، معظمهم  متنوعة من  الثوري يف مدينة محاة، وضّم جمموعة 
تًوا، وبعض  طلبة جامعيون، وبعضم كان قد أهنى دراسته اجلامعية 
لقد  األكاديمية.  دراساهتم  -بعُد-  ينهوا  مل  الذين  اآلخرين  الشبان 
ينتمون  أهنم  وبام  األوىل،  بالدرجة  صداقة  عالقات  الشباب  مجعت 
أتاحت هلم  ميزة،  مّثل هلم  ما  املدينة، وهو  أحياء  أحياء عدة من  إىل 

التواصل -يف مرونة- مع بقية الفاعليات الثورية يف األحياء.
حول  واسعة  مناقشات  احلرية  شباب  نادي  أوساط  يف  دارت 
مناقشاهتم  جانب  وإىل  العام،  بالشأن  املتعلقة  القضايا  من  جمموعة 
واعتصامات  تظاهرات  من  امليداين،  احلراك  موضوعات  حول 
وغريها، دارت بينهم مناقشات ذات طابع سيايس، يقول أبو عروبة: 
كيف  هو:  جديدة،  بنوافذ  مناقشاتنا  وأمّد  شغلنا  سؤال  أول  كان 
نستطيع االنتقال بالعمل الثوري من شكله العفوي الذي كان سائًدا؛ 
األسئلة  بدأت  ثم  واملضبوط،  املنظم  العمل  إىل  الوقت،  ذلك  حتى 
بالتكاثر، مع مزيد من املناقشات واالنفتاح عىل ناشطني آخرين من 
خارج مدينة محاة، ومنها -عىل سبيل املثال- رضورة أن يكون لدينا 
وتصوراتنا  أفكارنا  عن  ويعرب  بمجموعتنا،  خاص  سيايٌس  برنامٌج 

حول مستقبل سورية ككل. 
االسئلة،  من  أساسية  جمموعة  حول  الشبان  مناقشات  متحورت 
منها، كام يقول أبو عروبة: ما الثورة؟ وما الذي حتتاج إليه بالضبط؟ وما 
يقول  ميزنا–  ثم  األهداف؟  هذه  حتقيق  يمكن  وكيف  ثورتنا؟  أهداف 
الناشطني  من  عليه  املتفق  وهو  للثورة،  الرئيس  اهلدف  بني  عروبة-  أبو 
التي  الثورية  املهامت  وبني  النظام،  بإسقاط  ويتمثل  مجيعهم،  والثوار 
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عليها أن تنجز البديل الثوري للنظام، وكانت املناقشة -هنا- متس طبيعة 
الدولة املستقبلية، وطبيعة الدستور، ونظام احلكم يف سورية املستقبل. 

عليهم  وهل  الدستور،  طبيعة  حول  الشبان  مناقشات  متحورت 
إجراء  بعد  عليه  واإلبقاء  احلايل،  الدستور  إصالح  أجل  من  العمل 
التعديالت التي متس صالحيات رئيس اجلمهورية، عىل سبيل املثال، 
وحذف املادة الثامنة منه، وكل ما يتعلق بحزب البعث، أم جيب عليهم 
أن  استبدااًل شاماًل، وهل يمكن  الدستور  استبدال  العمل من أجل 
امتدت  ثم  االنتقالية؟  للمرحلة  مالئاًم  اخلمسينيات  دستور  يكون 
املناقشات لتطال طبيعة احلكم املستقبيل يف سورية، هل سيكون حكاًم 
التي  االسئلة  والعرشات من هذه  إلخ؟  رئاسًيا.  أم  برملانًيا،  مجهورًيا 
سياسية  أسئلة  بوصفها  الناشطني،  هؤالء  لدى  مرة-  -أول  جتّلت 
رضورية من أجل أن يتحّولوا يف املستقبل إىل نواة لعمل سيايس ما، 
إال أن الزمن مل يسعف هؤالء الفتية، يقول أبو عروبة: كان لدينا كثري 

من األفكار، إال أن الوقت مل يسعفنا لبلورهتا بلورة كافية.
لقد قّسم شبان نادي احلرية العمل بينهم بحسب االختصاصات، 
فاهتم من كان يدرس املعلوماتية واالتصاالت بمهمة إدارة صفحات 
التواصل االجتامعي، والتواصل مع وسائل اإلعالم املختلفة، وبناء 
وكونه  عروبة،  أبو  بينام  باملجموعة،  اخلاصة  العامة  العالقات  شبكة 
كان يدرس األدب العريب، فقد اهتم بكتابة العبارات الثورية وختطيط 
الالفتات، إضافة إىل كتابة بعض األفكار اخلاصة بالنرش عىل شبكات 
التواصل االجتامعي. واهتم بعض الشبان– يقول ابو عروبة بفكاهة- 
بحرق إطارات السيارات، ومواجهة عنارص األمن باحلجارة وصنع 
باإلعالم،  املتعلقة  تلك  املهامت  وأخطر  أهم  كانت  بينام  املتاريس. 
الثورية املختلفة، وضامن  التظاهرات والفاعليات  من خالل تصوير 

وصوهلا إىل وسائل اإلعالم املختلفة.
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ومتامسكة  متناغمة،  جمموعة  احلرية  شباب  نادي  جمموعة  كانت 
من الداخل، ومتكنت إقامة عالقات متينة مع أشخاص أكرب عمًرا، 
نصائح  وأسهمت  محاة،  مدينة  أبناء  من  السيايس  العمل  يف  وأخرب 
األمنية،  االخرتاقات  من  املجموعة  بحامية  األشخاص  هؤالء 
وحفزت لدهيم املناقشات السياسية، وحتى أسهم هؤالء األشخاص 
وبسبب  أفكارهم.  وبلورة  السيايس،  الشبان  هؤالء  وعي  صوغ  يف 
الوعي الذي متيز به شبان نادي احلرية، استطاعوا اإلفالت من قبضة 
الرغم  عىل  أمني،  اخرتاق  أي  من  جمموعتهم  عىل  وحافظوا  األمن، 
من اعتقال عضوين -عىل األقل- من أعضاء املجموعة، وما يزاالن 
-حتى كتابة هذه الورقة- جمهويل املصري. أما نادي شباب احلرية، فقد 
انتقل أعضاؤه للعمل خارج مدينة محاة، وال سيام يف الريف القريب 

من املدينة، وبات اسمهم: التجمع الوطني ألحرار محاة.

خامًسا: السيطرة عىل املدينة
كان عىل نظام األسد أن يدخل مدينة محاة عىل ظهر الدبابات؛ كي 
يتمكن استعادة سيطرته عىل أحيائها الثائرة، كام فعل ذلك -عملًيا- 
جيوشه  قصفت  عندما   ،2011 عام  من  أغسطس  آب/  بدايات  يف 
املدينة وسكاهنا، ومن ثم؛ اقتحمتها وفرضت سيطرهتا عليها. إال أن 
احلديث عن ذلك سابق ألوانه، حيث أن النظام كان حتى متوز/ يوليو 
قد فشل يف مجيع حماوالته القتحام األحياء الثائرة، وإلقاء القبض عىل 
الناشطني، وذلك بعد أن نجح املنتفضون بالتصدي لقواته، منفذين 
تكتيكات العمل الثوري السلمي، وقدموا من خالله دروًسا يف قوة 
أجهزة  ومواجهة  التصدي،  عىل  األهايل  وقدرة  البرشية،  املتاريس 

االستخبارات، وحلفائها من ميليشيا الشبيحة.
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1. محالت اعتقال واقتحامات فاشلة
يف نحو اخلامس من متوز/ يوليو عام 2011، ويف الوقت الذي كانت 
فيه مدينة محاة تنعم ببعض اهلدوء، وكان املنتفضون خيرجون إىل الشارع يف 
مئات األلوف من املتظاهرين، كام رأينا ذلك يف تظاهرات مجعة “ارحل”، يف 
األول من متوز/ يوليو من ذلك العام، حاولت أجهزة االستخبارات تنفيذ 
اقتحامات عدة لبعض أحياء املدينة املنتفضة، يف سبيل شّن محالت اعتقال 

بحق الناشطني، وكان األمر -بالنسبة إىل الثوار- أشبه بمزحة سمجة.
ذلك  يف  االستخبارات  قوات  استهدفتها  التي  األحياء  بني  ومن 
التاريخ، كان حي احلميدية يف احلارض، وحي اجلرامجة وباب قبيل، وهي 
األحياء التي ُتعّد مركز الثقل الثوري يف مدينة محاة، كام أرشنا إىل ذلك يف 

فصل سابق.
قوات  األسد  نظام  حشد  يوليو،  متوز/  من  اليوم  ذلك  صباح  ويف 
مقاتلني  من  مؤلفة  واملدامهة،  االقتحام  عمليات  تنفيذ  أجل  من  كبرية؛ 
تابعني ألجهزة االستخبارات املختلفة، متدهم عنارص الشبيحة باملساعدة، 
هذه  وبارشت  اجليش،  لقوات  تابعة   )PMP( مدرعة  بمركبات  وحيتمون 
إىل  إضافة  الرسجاوي،  جامع  جهة  من  اجلرامجة،  حّي  باقتحام  القوات 

اقتحام حي احلميدية يف احلارض.
األحياء،  ومداخل  الطرقات  قطع  إىل  هناك  األحياء  شبان  سارع   
يمكن  ما  وكل  السيارات،  إطارات  وحرق  القاممة  حاويات  مستخدمني 
املنازل،  أسطح  إىل  احلّي  أهايل  من  آخرون  منه مرتاًسا، وصعد  ُيصنع  أن 
وبدؤوا بالتكبري بأعىل أصواهتم )اهلل أكرب(، بينام انضم مجيع أهايل احلي إىل 
الشبان يف الشارع، بمن فيهم النساء، وتعد تلك سابقة يف مدينة محاة، وبدأ 

اجلميع برمي عنارص االستخبارات باحلجارة وزجاجات املولوتوف. 
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ألحياء  االستخبارات  قوات  اقتحام  خرب  كان  حلظات،  وخالل 
الشبان  فهب  محاة،  مدينة  أنحاء  كل  يف  انترش  قد  واجلرامجة  احلارض 
مدينة  أبناء  من  اآلالف  واحتشد  األحياء،  تلك  يف  إخواهنم  ملؤازرة 
محاة يف أحياء احلميدية واجلرامجة، وباب قبيل الذي انضم أبناؤه إىل 
واهنال  املجاورة،  األخرى  األحياء  يف  إخواهنم  باقي  مع  املواجهات 
اجلميع باحلجارة عىل عنارص االستخبارات من االجتاهات كلها، بينام 
منطقة  إىل  الوصول  فيها  الناشطون  يتمكن  مل  التي  األخرى  األحياء 
املواجهات، فقد خرجوا إىل شوارع املدينة بتظاهرات عارمة، هاتفني 

ضد أجهزة االستخبارات والشبيحة.
أحياء  اقتحام  -تلك-  حماوالهتا  يف  االستخبارات  قوات  فشلت 
باتوا  الذين  الشبان  اعتقال  يف  مهمتها  استكامل  تتمكن  ومل  املدينة، 
األسد،  لقوات  درًسا  ذلك  وكان  وأهاليهم.  أحيائهم  بقوة  حمّصنني 
ستحتاج إليه الحًقا؛ من أجل التخطيط القتحام املدينة، ولكن سيكون 

ذلك بالدبابات، ال بعنارص االستخبارات، كام سنرى ذلك الحًقا.
نجح أبناء محاة -آنذاك- يف التصدي لقوات األسد، ويعود ذلك 
بالسالح،  مدّججة  قوات  مواجهة  يف  وشجاعتهم  صمودهم  إىل 
كلها،  األخرى  السلمية  والوسائل  واحلجارة،  املتاريس  مستخدمني 
الشعبي  التضامن  حجم  إىل  يعود  األكرب  نجاحهم  سبب  أن  إال 
الذي شهدته أحياء مدينة محاة يف تلك املعركة. حيث حتولت املدينة 
وشجاعة  عالية،  بدينامية  التحرك  متكن  واحد،  جسد  إىل  وأحياؤها 
قل نظريها، وكان الثوار يف تلك اللحظات يسّطرون دروًسا إضافية 

يف قوة العمل السلمي، وأمهية التضامن الشعبي.
فحتى ذلك الوقت، مل يكن يف أوساط الثوار من َقبِل بخيار محل 
النضال  خيار  وكان  األمن،  قوى  النتهاكات  والتصدي  السالح، 
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السلمي خياًرا إسرتاتيجًيا ملعظم فاعليات احلراك الثوري يف املدينة، 
ويف ذلك تقول روزا: استمعت إىل كثري من الشهادات حول موضوع 
األيام  أحد  يف  بأن  تفيد  إحداها  وكانت  املدينة،  يف  السالح  محل 
كبرية  كميات  البعث  حزب  بمبنى  ملحقة  غرفة  يف  الناشطون  وجد 
ذلك  -يف  الناشطون  ورفض  خمتلفة،  وذخائر  بنادق  األسلحة،  من 
كانوا  حيث  واألسلحة،  الذخائر  تلك  عىل  االستحواذ  الوقت- 
يعلمون متاًما أن النظام وراء تلك الفعلة، وأنه من كان يدفع بناشطي 
تلك  أحرق  ذلك،  يف  فشل  وعندما  السالح.  محل  أجل  من  املدينة؛ 
وبثها عرب إعالمه، وقّدم ذلك  الشهود- وصورها  الغرفة– كام ذكر 

دلياًل عىل وجود جمموعات إرهابية يف محاة!

2. انتشار املتاريس وإعالن العصيان املدين
انتبه أهايل مدينة محاة إىل خطر أجهزة االستخبارات السورية التي 
عىل  القبض  إلقاء  وحماولة  األحياء،  اقتحام  حماوالهتا  عن  تكف  لن 
ناشطي املدينة، ومن أجل تعزيز محاية أحيائهم، والرفع من قدرهتم 
عىل املناورة، ومواجهة أجهزة األمن، قرر الناشطون قطع الطرقات، 
املدنية  املتاريس، ونرش احلواجز  وإغالق مداخل األحياء باستخدام 

يف أحياء املدينة كلها.
 وبعد فشل محلة املدامهة التي نفذهتا أجهزة األمن، أغلق الناشطون 
أبناء كل  إذ اختريت جمموعات من  الفور- مداخل أحيائهم؛  -عىل 
املدينة -يف  ما جيري. كانت  احلواجز ومراقبة  تلك  للوقوف يف  حّي 
ذلك الوقت- تتحرض للدخول يف عصيان عام، سيستمر طوال متوز/ 
املدينة  دخلت  عندما  روزا:  تقول  ذلك  العام. وعن  ذلك  من  يوليو 
للمدينة  الرشقي  املدخل  عىل  كان   ،2011 عام  من  يوليو  متوز/  يف 



114

وعندما  لنا،  يتعرض  ومل  السوري،  النظام  إىل  يعود  عسكري  حاجز 
الشعبية  احلواجز  كانت  أحيائها،  يف  أجتول  ورحت  املدينة  دخلت 
من  ركاًما  احلواجز  تلك  وكانت  األحياء،  مداخل  معظم  يف  منترشة 
هبا  يغلقون  املحروقة،  اآلليات  بعض  وأحياًنا  واحلديد،  احلجارة 
مداخل األحياء، كان يقف عىل تلك احلواجز بضعة شبان مدنيني، 
اخلشبية،  العيص  بعض  بحوزهتم  -أحياًنا-  ترى  أن  بإمكانك  وكان 
ويف أحيان أخرى ال جتد يف أيدهيم أي يشء، كان منظر احلواجز يدعو 
إىل التفكري يف أن حوادث الثامنينيات ما تزال راسخة يف وعي أهايل 
املدينة، وأهنم -يف ممارساهتم تلك- كانوا أشبه بمن حياول التمرد عىل 

الذاكرة السوداء تلك.
العصيان قراًرا مترسًعا بعض اليشء، وربام كان سابًقا  كان قرار 
ألوانه؛ ففي تلك املرحلة مل يكن احلراك الثوري يف باقي املدن السورية 
بعد، وكان دخول مدينة محاة يف مواجهة  املرحلة  قد وصل إىل هذه 
مبارشة مع نظام األسد، وبمفردها، ُيعّد تكتيًكا خطًرا ومكلًفا ألهايل 

املدينة، وهو ما سُيكَتشف واقعًيا بعدئذ.
املتامخة ملدينة محاة، من جهة  الذي كانت مدينة محص  الوقت  ويف 
األسد،  نظام  ضد  طاحنة  عسكرية  معارك  خلوض  تتحرض  اجلنوب، 
بعد أن كان ناشطوها قد استنفدوا خيارات النضال السلمي، وتعرضوا 
الضحايا،  من  املئات  أوساطهم  يف  أسقطت  شديدة،  قمع  حلمالت 
كانت مدينة محاة، وعىل الرغم مما تعرضت له من قمع شديد، متمسكة 
يف عناد بخيارها السلمي يف مواجهة نظام األسد، وكانت املدينة تسعى 
إىل ابتكار الوسائل السلمية املتاحة كلها؛ من أجل استمرار صمودها 
اخليارات، حيث  تلك  أحد  املدين  العصيان  النظام، وكان  مواجهة  يف 
يف  الثورة  فاعليات  جممل  بني  باالتفاق  السالح،  محل  خيار  اسُتبعد 

املدينة ووجهائها؛ ألسباب قد تكون حوادث الثامنينيات إحداها.
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السورية  املدن  كانت  السورية،  الثورة  عمر  من  األزمنة  تلك  يف 
املنتفضة عىل حكم األسد معظمها تقف عىل مفرتق طرق، فبعد أشهر 
البقاع السورية كلها، وبعد سلسلة هائلة  من النضاالت السلمية يف 
من التضحيات التي قدمها املنتفضون، كانت تتبلور قناعة لدى مجيع 
الثوار بأن نظام األسد من الصعب خلعه من دون عنف. ويف احلقيقة 
إما  الثوار واحًدا من خيارين،  العنفية عىل  فرضت ممارسات األسد 
محل السالح واالستمرار يف الثورة، عرب حتوهلا إىل الكفاح املسلح، كام 
حدث يف محص ومدينة دوما، رشق العاصمة دمشق، والعرشات من 
املدن األخرى عىل سبيل املثال، أو التوقف عن النضال، واالقتناع بأن 
الثورة مل تنجح يف اقتالع نظام األسد، وأن الزمن مل حين بعد إلسقاط 

النظام، ومها خياران كان “أحالمها مّر”.
 ذهبت املدن السورية معظمها يف خيار محل السالح، ويف احلاالت 
معظمها اخُتذ هذا اخليار بعد أن كان نظام األسد قد أهنك هذه املدن 
بالقتل واالعتقاالت والتدمري املمنهج لبنى جمتمعاهتا، بينام املدن التي 
ومدينة  محاة  بمثل  السالح-  محل  األوىل  اللحظات  -منذ  رفضت 
سلمية املتامخة هلا من جهة الرشق، فقد ذهبت الثورة فيها يف اجتاهات 

مغايرة، كام سنالحظ ذلك يف سياق النص.
يف ذلك الزمن من عمر الثورة، انترشت احلواجز يف معظم مداخل 
مدينة محاة، ومنع الناشطون موظفي الدولة القادمني من األرياف من 
املدينة،  القادمني إىل  انتهاك حلقوق املدنيني  املدينة، مل جيِر أي  دخول 
فقد أجربهم الناشطون عىل العودة إىل مناطقهم، فحسب، والتوقف 
عن العمل، باستثناء مدينة سلمية التي تقع رشقي محاة بنحو )30( 
إىل  بالدخول  املدينة  هلذه  التابعة  للباصات  ُسمح  حيث  مرًتا،  كيلو 

محاة؛ ألسباب سنناقشها الحًقا.
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أجرب الناشطون مؤسسات الدولة معظمها يف املدينة عىل التوقف 
عن العمل، باستثناء املؤسسات اخلدمية، بمثل مؤسسة االتصاالت، 
واملستوصفات،  واملستشفيات  الكهرباء،  ومؤسسة  املياه،  ومؤسسة 
قد  كانت  حكومية  دوائر  من  تبقى  وما  احلكومية،  املخابز  وبعض 
ُأغلقت بأرسها، بام فيها مؤسسة القضاء. وُحرست هذه املؤسسات 
من الناشطني واألهايل؛ منًعا للرسقة أو التخريب، كام الحظنا ذلك 

يف سياق النص.

3. مفاوضات واستمرار العصيان
2011، ُأغلقت مدينة  بحلول الربع األول من متوز/ يوليو عام 
وخرس  العمل،  عن  الدولة  مؤسسات  فيها  وتوقفت  بأرسها،  محاة 
كثري من العامل مصادر دخلهم، وتوقفت أعامهلم، وتراجعت احلركة 
السورية  املدن  مع  التواصل  الصعب  من  وبات  املدينة،  يف  التجارية 

األخرى. 
وقد لعب الريف املحيط بمدينة محاة دوًرا تضامنًيا مهاًم، كام الحظنا 
ذلك، فقد ساعد يف استمرار خيار أهايل محاة يف عصياهنم املدين، فقدم 
الغذائية،  السلع  صعيد  عىل  الدعم  من  كثرًيا  للمدينة  الشاميل  الريف 
واخلرضوات والفواكه، وكانت -بطبيعة احلال- توّرد إىل املدينة قبل 
حوادث العصيان من ذلك الريف، وأمّد الريف مدينة محاة بامدة اخلبز، 
األدوية واملواد اإلسعافية، والعرشات من السلع األخرى التي كانت 
أهايل  عىل  جماًنا  السلع  هذه  وُوّزعت  للسكان.  يومية  حاجات  متثل 
املدينة، بحسب كل حّي، بحيث توزع جلنة يف احلي السالل الغذائية 
ع اخلبز عىل اجلميع، وتوزع األدوية  بينام يوزَّ عىل أشد األرس حاجة، 

واملواد اإلسعافية عىل املستشفيات امليدانية وعىل املستوصفات.
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ناشطي  مع  التواصل  إىل  النظام  سعى  األوقات،  تلك  ويف 
األمر  وتوىل  العصيان،  إهناء  سبيل  يف  معهم  والتفاوض  املدينة، 
وهو  العسكرية،  االستخبارات  فرع  األسد-  نظام  جهة  -من 
اجلهاز األمني الذي توىل شؤون مدينة محاة ورقابتها، منذ حوادث 
الثامنينيات، بينام رشح أهايل مدينة محاة جمموعة من رجاالت املدينة 
املوثوقني؛ ليكونوا ممثلني عنهم، وكان يف مقدمتهم الشيخ مصطفى 

عبد الرمحن، إمام جامع الرسجاوي الكائن يف حي اجلرامجة.
الناشطني واألهايل، وكان  أوساط  مناقشات واسعة يف  دارت 
تلك  -يف  الثورة  ناشطي  لدى  يكن  ومل  عليهم،  جديًدا  األمر 
مرة-  -أول  تواجههم  وكانت  السيايس،  العمل  خربة يف  األيام- 
الثوار من  مفاوضات مع خصمهم، وجيب عليهم خوضها. كان 
عام،  مطلب  وهو  النظام،  إسقاط  يريدون  أهنم  يعرفون  الشبان 
كان يشكل بوصلتهم الثورية، ولكن عندما حتول األمر إىل مناقشة 

التفاصيل واجلزئيات، دخل اجلميع يف إرباك.
أجهزة  لدى  باملعتقلني  نطالب  أن  علينا  الشبان  بعض  قال 
وتساءل  العصيان،  نوقف  أن  يمكننا  وعندئذ  االستخبارات، 
آخرون: عن أي من املعتقلني -بالضبط- جيري احلديث؛ فأجاب 
وقال  الثورة،  بمعتقيل  املطالبة  علينا  بأنه  الشبان  من  آخر  قسم 
إىل  آخرون  وذهب  الثامنينيات،  بمعتقيل  املطالبة  علينا  بل  آخرون 
حد املطالبة باإلفراج عن كل املعتقلني السوريني من املدن السورية 
كلها، إضافة إىل معتقيل الثورة، بينام طالب آخرون بمعرفة قوائم 
حسم  طويلة  سجاالت  وبعد  محاة.  مدينة  أبناء  من  املفقودين 
إىل  أقرب  أمر  فهو  الثورة،  بمعتقيل  باملطالبة  قرارهم،  الناشطون 

التحقيق.
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دعى الشيخ مصطفى إىل اجتامع عاجل، عىل مستوى عموم مدينة 
املطالب  مناقشة  أجل  من  الرسجاوي؛  جامع  يف  املوعد  وكان  محاة، 
التي جيب عليه محلها إىل طرف النظام، وفعاًل حرض االجتامع املئات 
ودارت  بالرجال،  آخره  عن  املسجد  وامتأل  محاة،  مدينة  أهايل  من 
مناقشات مطولة، ختللها فوىض ورصاخ، وعلت أصوات املناقشات، 
النظام  عىل  جيب  رئيستني،  نقطتني  عىل  اجلميع  اتفق  األمر  آخر  ويف 
األوىل  النقطة  وكانت  املدين،  عصياهنم  ينهوا  أن  أجل  من  حتقيقهام؛ 
تتمثل بتحضري قوائم بأسامء املعتقلني الذين اعُتقلوا منذ بداية الثورة 
تقديم  يف  تتمثل  كانت  األخرى  والنقطة  مجيًعا،  عنهم  واإلفراج 
األجهزة األمنية ضامنات، تتعهد من خالهلا بعدم تكرار اقتحام أحياء 

املدينة، والتوقف عن شّن محالت االعتقال بحق الناشطني.
فرع  ملمثيل  وقدمها  املطالب،  هذه  مصطفى  الشيخ  محل 
واملامطلة من  التفاوض  املدينة، واستمر  العسكرية يف  االستخبارات 
جهاز االستخبارات أياًما عدة، ويف آخر املطاف، رفض ممثلو النظام 
حيث  هتديدات،  إىل  املفاوضات  وحتولت  منهام،  رشط  أي  حتقيق 
طالب طرف النظام الشيخ مصطفى بوقف العصيان املدين فوًرا، وإال 

سيقتحم النظام املدينة. وانتهت املفاوضات عىل هذا الشكل.

4. فوىض التحرير
تكونت يف مراحل “حترير” مدينة محاة نواة لسلطة شعبية بسيطة، 
عىل  وتوزعوا  الشعبي،  العمل  يف  انخرطوا  الذين  الشبان  ضمت 
يمنحهم  احلواجز  تلك  يف  وجودهم  كان  املختلفة،  املدينة  حواجز 
تلك  أن  إال  بالتفوق؛  األحيان  بعض  ويف  والقوة،  بالسلطة  شعوًرا 
جسد  إىل  تفتقر  كانت  التكون  يف  أخذت  التي  الشعبية  “السلطات” 
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الشعبي يف  افتقر احلراك  تنظيمية تعرب عنها، حيث  آلية  يمثلها، وإىل 
من  كان  الذي  السيايس  واإلطار  التنظيمية،  املركزية  إىل  األيام  تلك 
املمكن أن يعيد هيكلة تلك السلطات والتحكم بنزواهتا، ويسهم يف 

منع الفوىض. كل هذا فتح الباب واسًعا أمام الفوىض.
به  أصيب  فادًحا  خطًرا  يشكل  التنظيمية  املركزية  غياب  وكان 
محاة،  مدينة  يف  احلال  هي  مثلام  سورية،  عموم  يف  الثوري  احلراك 
ومع  التنظيمية،  قواهم  بلورة  الناشطني عن  مع عجز  ذلك  وتضافر 
وحتى  وتنظيامت؛  أحزاب  من  السياسية،  للقوى  كامل  شبه  غياب 
دفنت  التي  األسد  سلطة  إىل  يعود  إرث  وهو  مدين،  جمتمع  منظامت 

بعد حوادث محاة أي إمكان لبلورة قوى سياسية يف عموم سورية.
احلواجز  حتولت  عروبة،  أبو  يروي  ما  وبحسب  األيام،  تلك  يف 
قوى  هجامت  من  األحياء  محاية  مهمة  من  املدينة  يف  انترشت  التي 
تلك  يف  يقفون  كانوا  الذين  الشبان  بيد  سلطة  إىل  والشبيحة،  األمن 
احلواجز، وحولوا كثرًيا منها إىل حواجز تتشابه -عىل صعيد املامرسة- 
عىل  احلواجز  ُنرشت  األمر،  بداية  ففي  األسد؛  نظام  حواجز  مع 
مداخل املدينة، ويف مداخل األحياء الكربى، وكان اهلدف األسايس 
جهة،  من  املدينة،  اقتحام  من  االستخبارات  قوات  منع  حماولة  منها 
واملحافظة عىل استمرار العصيان املدين، ومنع املوظفني القادمني من 
األرياف من دخول املدينة، من جهة ثانية. ثم أخذت احلواجز تتكاثر 
كالفطر بعد ذلك، وبات عىل مدخل كل حّي من أحياء املدينة حاجٌز 
وشباٌن مهمتهم احلراسة، وبعد أيام قليلة، ازداد عدد احلواجز، وبات 
داخل احلي الواحد تنترش احلواجز، ومل يكن أحد يف تلك األيام يدرك 
-بالضبط -املغزى من هذه احلواجز التي باتت -مع األيام- تشكل 
ضيًقا لألهايل، وتعرقل السري؛ حتى بات من املتعذر قيادة السيارات 

داخل املدينة.



120

شكلت تلك املرحلة بداية بروز تغيريات عىل مستوى قادة احلراك 
الشعبي، فالشبان الذين كانوا يقودون التظاهرات، وكانوا يتصدون 
لقوى االستخبارات، تراجع دورهم، أمام تقدم شبان ناشطني جدد، 
مل يكتسبوا سلطتهم االجتامعية من نضاهلم ضد نظام األسد، وإنام من 
السلطة املتولدة حديثُا من وقوفهم يف تلك احلواجز، وشعورهم بأهنم 

باتوا أكثر أمهية، وأكثر قدرة عىل التحكم.
فاعليات  ومطالب  األهايل،   مطالب  بدأت  هذا،  كل  وبسبب 
كيان  وإجياد  املدينة،  تنظيم  رضورة  أجل  من  تعلو  املختلفة،  الثورة 
مركزي يدير شؤوهنا، ويمثل قواها الثورية كافة. كانت التجربة حتتاج 
إىل مزيد من الوقت، ومن تراكم اخلربات، وهو يشء مل يكن متاًحا يف 
تلك األيام، إال أن اندفاع األهايل، وباقي قادة احلراك الثوري يف تلك 
املرحلة، نحو إجياد طريقة لتنظيم شؤون املدينة، كان ُيعّد مؤرًشا مهاًم 
إىل بوادر وعي الناشطني إبرضورة أن ينتظموا يف أشكال من العمل 
باتت  الرصاع  هبا  يمّر  التي  املرحلة  أن  سيام  وال  واملدين،  السيايس 

بأمس احلاجة إليه.
 إال أن الزمن مل يكن يف مصلحتهم، والوقت كان أضيق من خرم 
التطورات  باهتامم،  ويراقب  بدقة،  يقرأ  األسد  نظام  وكان  اإلبرة، 
التي راحت تطرأ عىل احلراك الثوري يف املدينة، وكان اخليار واضًحا 
بالنسبة إىل نظام األسد، وهو اقتحام املدينة عسكرًيا، وقطع سريورة 
شكله  من  الشعبي  احلراك  حتول  ومنع  فيها،  الثوري  احلراك  تطور 
السيايس،  مستواه  إىل  الوقت،  ذلك  حتى  سائًدا  كان  الذي  العفوي 
عموم  يف  الثوري  احلراك  سريورات  يف  خطًرا  األكثر  املستوى  وهو 
كتابة  حلظة  حتى  إفشاله؛  يف  النظام  نجح  ما  -أيًضا-  وهو  سورية، 

هذه الورقة.
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انتهاكات من ناشطني يف  املدة وقوع  شهدت مدينة محاة يف تلك 
انتهاكات  وهي  محاة،  مدينة  أبناء  من  مدنيني  أشخاص  بحق  الثورة 
القت كثرًيا من االنتقادات يف أوساط الثورة، يف عموم سورية، ويف 

أوساط أهايل مدينة محاة.
انترشت يف املدينة -يف ذلك الوقت- قوائم تضم أسامء أشخاص 
وهم  األسد،  نظام  ملصلحة  بالعاملة  متهم  بعضهم  محاة،  مدينة  من 
كان  اآلخر  وبعضهم  “عواينية”،  بلقب  يلقبوهنم  الناس  كان  الذين 
وانترشت  املختلفة؛  االستخبارات  أجهزة  صفوف  يف  فعاًل  يعمل 
حيث  هؤالء،  ضد  انتقامية  ممارسات  الوقت-  ذلك  -يف  املدينة  يف 
أقدمت جمموعات من الشبان عىل تصفية هؤالء املتهمني، ويف بعض 
ومن   ، بون  وُيعذَّ ُيستجَوبون  ذلك  وبعد  خُيطفون،  كانوا  األحيان 
“بفرع  بـ  الناشطون  اشتهر -آنذاك- ما وسمه  ُيقَتلون، وكان قد  ثم 
طريق حلب”، وهو املكان الذي كان مسؤواًل عن اختطاف املتهمني 

والتحقيق معهم، واحلكم عليهم بعد ذلك.
وقتل،  تعذيب  حاالت  تظهر  فيديو  أرشطة  انترشت  قد  وكانت 
انتقادات  والقت  األرشطة،  تلك  بني  ومن  املتهمني،  ضد  مورست 
شبان،  بضعة  يظهر  فيديو  رشيط  كان  السوريني،  أوساط  يف  شديدة 
كيف  التسجيل  ويظهر  األسد،  لنظام  بعاملتهم  اعرتفوا  إهنم  قيل 
فوق  من  جثثهم  ورمي  قتلهم  عىل  الناشطني  من  جمموعة  أقدمت 
تكررت  محاة.  يف  العايص  هنر  عىل  الضاهرية”  “جرس  يسمى  جرس، 
مثل هذه احلوادث، وعمليات االنتقام التي طالت عدًدا من املتهمني 

بالعاملة ملصلحة نظام األسد.
السكوت  أو  املهادنة،  يرى رضورة عدم  الذي  أبو عروبة  يروي 
عينه  بأم  شاهد  أنه  حزم،  بكل  انتقادها  وأمهية  الثورة،  أخطاء  عن 
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التعذيب  آثار  الرسجاوي، وكانت  قرب جامع  ُألقيتا  لشابني  جثتني 
اجلثتني لشخصني من  إن  الوقت-  واضحة عليهام، وقيل -يف ذلك 
أبناء محاة، ثبتت عليهم العاملة ملصلحة أجهزة االستخبارات، وُصّفيا 

بناء عىل ذلك.
إىل  وعمد  احلوادث،  تلك  من  استفادة  أيام  األسد  نظام  استفاد 
جتميع تلك الصور واألرشطة، وبثها عرب وسائل اإلعالم، متهاًم -من 
تلك  وكانت  االنتهاكات،  وارتكاب  باإلرهاب  محاة  ثوار  خالهلا- 
احلملة مقدمة سبقت اقتحامه املدينة بجيوشه ودباباته التي اكتسحت 

أحياءها، منذ أوائل آب/ أغسطس عام 2011.
عىل الرغم مما تقدم من أخطاء واجهت تطور احلراك الثوري يف 
الناشطون،  هبا  قام  طريفة  لفتات  من  خيُل  مل  األمر  فإن  محاة،  مدينة 
إجيابية  مظاهر  “التحرير”-  أيام  من  األيام  تلك  -يف  ظهرت  حيث 
الناشطني  سخرية  من  ساد  ما  منها  الشبان،  نشاط  هبا  متيز  كثرية، 
موا  اهتُّ فعندما  النظام،  إعالم  وسائل  من  به  ُيتَّهمون  كانوا  ما  عىل 
بأهنم يملكون السالح، عمدوا إىل تصميم ما يشبه أنواع خمتلفة من 
وغريها  التدفئة،  وأنابيب  املعدنية  الرباميل  مستخدمني  األسلحة، 
من اخلردوات، وعمدوا إىل طالئها وتركيبها كيفام اتفق، وصوروها 
موا بأهنم يتلقون  عىل أهنا أحدث أنواع األسلحة يف العامل، وعندما اهتُّ
برتكيب  الرادارات  يشبه  ما  صنعوا  “املغرضة”،  الدول  من  متوياًل 
القديمة، وتصويرها عىل  الغساالت  “سيتاليت” عىل إحدى  صحن 
أهنا رادارات تقوم مقام الدفاعات اجلوية... إىل آخر ما أوجدوه من 
الشبان  فراغ  أوقات  من  جتعل  كانت  “تقفيالت”،  ساخرة  طرائف 

أوقاًتا ممتعة.
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سادًسا: جيوش ودبابات وانتهاء حلم التحرير
يف أواخر متوز/ يوليو من عام 2011، كانت احلياة تسري يف مدينة 
التظاهرات  تنظيم  يف  املدينة  استمرت  حيث  املعهودة،  برتابتها  محاة 
احلاشدة، وكانت التظاهرات خترج كل مساء، حيث تلتقي اجلموع، 
ونساء،  وشيوًخا  أطفااًل  بأكملها،  عائالت  املجتمع،  فئات  كل  من 
تلك  -يف  حتولت  قد  كانت  التي  العايص  ساحة  يف  يلتقون  مجيعهم 
املثقفني  من  لكثري  استقطاب  ومركز  للثوار،  منصة  إىل  األيام- 
يبحثون  كانوا  التي  احلرية  مساحة  محاة  يف  وجدوا  الذين  السوريني 

عنها؛ ليطرحوا أفكارهم عىل املأل، ومن دون خوف.
كان حُيرضَّ -يف تلك األيام- لفاعليات شهر رمضان، حيث اقرتح 
وفعاًل  العايص؛  ساحة  يف  يوم-  -كل  اإلفطار  يكون  أن  الناشطون 
العمل  منظامت  وتسهم  مأكوالهتا،  معها  وحترض  تأيت  األرس  كانت 
ويكون  األخرى،  واملستلزمات  األطعمة  من  مزيد  توفري  يف  املدين 
النشاط  من  خمتلفة  أنواع  وتليه،  تتخلله،  شعبي،  بإفطار  أشبه  األمر 

الفني والثقايف، تسهم فيها املدينة بأرسها.
مل يكن يف املدينة -آنذاك- من كان يظن بأن نظام األسد كان حيرّض 
القتحامها، وكانت أكثر التخوفات التي سادت أوساط األهايل هي 
ومل  االستخبارات،  أجهزة  من  املدينة  أحياء  بعض  اقتحام  حماوالت 
الناشطني كانوا  إليهم، وال سيام أن  بالنسبة  يكن األمر ذا خطر كبري 
إىل قدرهتم عىل  اختربوا حماوالت عدة، كتلك، وكانوا مطمئنني  قد 

مواجهتها بأساليبهم النضالية املعتادة. 
أنس،  أيب  إىل  بالسؤال  -آنذاك-  توجهت  عندما  إنني  حتى 
املدينة، عام سيفعلون يف حال  البارزين يف  الناشطني  أحد  وهو 
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أجاب  االحتامل،  هلذا  مواجهتهم  وكيفية  املدينة،  النظام  اقتحم 
بمواربة، وأكد أن النظام سيفكر ملًيا قبل ارتكاب تلك احلامقة، 
وأن  السورية،  القضية  جانب  إىل  اليوم  يقف  كله  العامل  وأن 
أصدقاء الشعب السوري أكدوا أهنم لن يسمحوا بتكرار جمازر 
الثامنينيات يف محاة مرة أخرى. مل يكن أبو أنس يدرك، مثلنا مجيًعا 
يف تلك األوقات، أنه مل يكن ثمة أصدقاء للشعب السوري، وأن 
أنظمة  أشد  من  نظام  مواجهة  يف  بمفرده  سيرتكه  املتمدن  العامل 

العامل إجراًما. 
أن  وبعد  أنس،  أبو  سيعرتف  املحادثة،  تلك  من  سنوات  وبعد 
أمىض شهوًرا يف معتقالت األسد التي أكلت أجزاء من روحه، بأننا 
كان  الديمقراطية  حول  املتقدمة  الدول  خطاب  وأن  خمدوعني،  كنا 

كذبة كبرية.

1. املواجهات األوىل 1 آب/ أغسطس 1102
انترشت   ،2011 أغسطس  آب/  من  األول  ليلة  منتصف  بعد 
أنباء كثيفة يف أحياء مدينة محاة، حول بدء اقتحام قوى اجليش أحياء 
ملا جيري، ويف ساعات  ثمة صورة واضحة -بعد-  املدينة، ومل تكن 
دبابات  أربع  انشقاق  عن  املدينة،  يف  خرب  انترش  األوىل،  الصباح 
بطواقمها من قوات األسد، وانضمت إىل أهايل املدينة؛ فرست موجة 
من التفاؤل بني أوساط األهايل الذين تفاءلوا هبذا االنشقاق، وتأملوا 
خرًيا يف إمكان انحياز قوى اجليش إىل املدنيني، إال أن تلك األنباء مل 
تكن سوى جمموعة من اخلدع التي اعتمدها نظام األسد، كام يروي 

أبو عروبة.
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املدينة،  عىل  كبرًيا  هجوًما  اليوم-  ذلك  -يف  األسد  نظام  يشن  مل 
واكتفى ببضع مناوشات عىل حماور عدة من املدينة، كان اهلدف منها 
قواته  مواجهة  عىل  وقدرهتم  املدينة،  أهايل  فعل  ردات  استكشاف 

العسكرية.
بدأت قوات اجليش بالتقدم عىل ثالثة حماور، باجتاه عمق املدينة، 
املحور األول هو املحور الشاميل، من جهة طريق حلب، ويطل عىل 
أحياء احلارض من جهة دوار السباهي، وحمور ثان هو املحور الغريب 
اجلنوبية  اجلهة  من  الثالث  واملحور  حمردة،  دوار  جهة  من  للمدينة، 

للمدينة، من جهة محص. 
مواجهات  دارت  السكنية،  األحياء  إىل  اجليش  قوى  قبل وصول 
عنيفة يف أطراف حي احلارض، ويف حي جنوب الثكنة، كان يوجد خمفر 
يف حي احلارض، ومفرزة تابعة لألمن السيايس يف حي جنوب الثكنة، 
وطوال فرتة حترر املدينة، كان عنارص األمن موجودين داخل هاتني 
النقطتني، ومل يتعرض هلم أحد من األهايل، بل عىل العكس من ذلك، 
 ، األهايل مستلزماهتم معظمها، من مواد غذائية وغريها  فقد وفرت 
هاتان  بارشت  محاة،  نحو  بالتقدم  اجليش  أرتال  بدأت  عندما  ولكن 

النقطتان بإطالق النار عىل األهايل الذين كانوا مستنفرين يف الشارع.
حارص األهايل يف حي احلارض املخفر الذي كان يطلق النار عليهم، 
األمن  عنارص  عىل  املولوتوف  وزجاجات  احلجارة  برمي  وبارشوا 
املتحصنني باملبنى، وبعد ساعات من املواجهات، سقط فيها عدد من 
الضحايا يف أوساط األهايل، متكن الشبان اقتحام املبنى، وقتلوا مجيع 
العنارص التي كانت تتحصن يف داخله، واستولوا بعد ذلك عىل مجيع 
البنادق والذخائر التي وجدوها أمامهم، وسيستخدموهنا -بعدئذ- 

يف مواجهة قوات اجليش املتقدمة نحو أحياء املدينة.
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أطلق  حيث  هناك،  املشهد  تكرر  الثكنة،  جنوب  حي  جهة  ومن 
مواجهتهم  إىل  اضطروا  الذين  األهايل  عىل  النار  املفرزة  عنارص 
باحلجارة، وعن هذه املعركة يقول أبو عروبة: كنت حارًضا يف هذه 
هلم  نقدم  كنا  الذين  املفرزة  عنارص  بارش  -فجأة-  حيث  املعركة، 
الشبان  فحارصهم  علينا،  النار  بإطالق  يوم،  كل  والرشاب  الطعام 
بعض  وتدخل  واملولوتوف،  باحلجارة  برشقهم  وبدأنا  املبنى،  يف 
يتوقفوا  أن  وبينهم، عىل  بيننا  للتوسط  الوقت؛  ذلك  احلي يف  رجال 
أهنم  إال  احلي،  آمنني من  بأن خيرجوا  ونتعهد هلم  النار،  إطالق  عن 
اإلمدادات  وصلتهم  علينا؛ حتى  النار  وإطالق  املامطلة  استمروا يف 
ومعها  دبابات،  ثالث  املنطقة  إىل  وصلت  حيث  اجليش،  قوى  من 
عربات مصفحة، وكنا -يف تلك األثناء- نرى الدبابة من قرب أول 

مرة يف حياتنا، وكان مظهرها رهيًبا.
إىل  الشبان  املفرزة، اضطر  إىل جانب  الدبابات  أن وصلت  وبعد 
أن  عملًيا  اللحظات  تلك  يف  اكتشفوا  فقد  بحياهتم،  ناجني  اهلرب 
احلجارة وهتافات احلرية ال جتدي نفًعا أمام مدرعات اجليش ودباباته، 
ُنقل عنارص مفرزة األمن السيايس إىل مكان آخر، وبعد  وبعد ذلك 
انسحاب الدبابات، عاد الشبان واقتحموا املفرزة الفارغة، وحطموا 
الضحايا،  ببضع عرشات من  اليوم  وانتهى ذلك  داخلها.  ما يف  كل 
فعلًيا  اقتحاًما  اقتحم  قد  اجليش  يكن  ومل  اجلرحى،  من  والعرشات 

مدينة محاة بعد.

2. دخول املدينة والسيطرة عىل األحياء
وهو  محاة،  مدينة  القتحام  العسكرية  خطته  األسد  نظام  وضع 
معتقد بوجود أسلحة يف أيدي األهايل، وأن قواته العسكرية يف محاة 
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ستواجه مقاومة رشسة من الناشطني، وبسبب ذلك، وربام ألسباب 
فرًقا  ضّمت  كبرية،  قوات  املعركة  هذه  يف  حشد  نجهلها،  أخرى 
من  واآلالف  املدى،  بعيدة  مدافع  ومدرعات،  دبابات  عسكرية، 
حرب  يف  هبم  ليزج  العسكرية؛  قطعهم  من  أحرضهم  الذين  اجلنود 

ضد أهاليهم املدنيني.
املدينة  أهايل  كان  محاة،  اقتحام  سبقت  التي  األشهر  كل  يف 
وناشطوها معتادين عىل مواجهة عنارص األمن وميليشيات الشبيحة، 
هؤالء  بني  فاصل  حّد  وجود  الوقت-  ذلك  -حتى  يظنون  وكانوا 
التي  اجليش  وقوات  الضاربة،  ذراعه  أو  النظام،  هم  ُيعّدون   الذين 
تتألف -يف معظمها- من أبناء الشعب السوري بأطيافه كلها، إال أن 
التجربة التي خاضها أبناء مدينة محاة،  وأبناء املدن السورية األخرى، 
جعلتهم يكتشفون، عملًيا، أْن ال حد يفصل بني هؤالء وأولئك، وأن 
اجليش الذي اعتقد الشعب بأنه جيشه، وحلاميته، ومواجهة األعداء، 

كان عصابة، اهلدف منها محاية نظام األسد وحلفائه.
وعىل صعيد ميداين اكتشف الثوار- يف مدينة محاة- أن تكتيكاهتم 
الثورية املعتادة مل يكن هلا قيمة تذكر يف مواجهة قوى اجليش، فعندما 
اقتحام األحياء، كانت احلجارة  كانت عنارص االستخبارات حتاول 
األحياء،  من  بطردهم  كفيلة  الشبان  وشجاعة  واهلتافات  واملتاريس 
والنجاح يف التصدي لقواهتم، فقد كانت قّوة اجلموع وحدها كافية 
وعىل  آخر،  شيًئا  فكانت  واملدرعات،  الدبابات  أما  املهة،  لتنجز 
باملدن  ما تستطيع فعله  ليكتشفوا  ينتظروا بضع سنني؛  أن  السوريني 

وسكاهنا املدنيني. 
حرهبا  ختوض  العصيبة-  األيام  تلك  -يف  محاة  مدينة  كانت 
ويف  سورية،  يف  السلمية  الثورة  من  األخري  فصلها  وتغلق  األخرية، 
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يف  آنذاك  ُأثريت  التي  احلمر  اخلطوط  كل  تضع  كانت  السياق،  هذا 
مؤخرة هذا العامل الذي وقف يتفرج عىل مدينة ُتنتهك عىل مرأى من 

اجلميع، وربام بمباركة اجلميع أيًضا.
2 آب/ أغسطس، من ذلك العام، أخذت أرتال الدبابات،  ويف 
وأنواع خمتلفة من املدرعات العسكرية، يرافقها اآلالف من اجلنود، 
بعد  حًيا  األحياء،  عىل  سيطرهتا  فارضة  املدينة،  وسط  باجتاه  تتقدم 
من  عدد  من  مؤلفة  كانت  التي  العسكرية  احلواجز  واضعة  حّي، 
انترشوا عىل  الذين  القناصة  إىل  إضافة  الدبابات وبضعة رشاشات، 

سطوح كل منطقة حتكم سيطرهتا عليها.
مل تواجه قوات اجليش مقاومة تذكر، وبحسب شهادة أحد اجلنود 
الذين شاركوا يف هذه احلملة، مرغاًم، ضمن صفوف قوات األسد)9(، 
يقول: كانت املعلومات التي زودتنا هبا القيادة تفيد بأن املدينة مليئة 
بأسلحة  الشبان  تسليح  متكنوا  املسلمني  اإلخوان  وأن  باألسلحة، 
متطورة، قاذفات ورشاشات وبنادق آلية، وقبل االقتحام كنا -نحن 
اجلنود- يف قطعاتنا العسكرية شبه معزولني عام جيري يف حميطنا، كنا 
مقتنعني -متاًما- بأننا سنواجه عدًوا رهيًبا، جمموعات إرهابية جعلت 
من األهايل دروًعا هلا، وكنا مقتنعني برشعية ما نقوم به، فنحن ذهبنا 
من أجل مقاتلة اإلرهابيني، ودفاًعا عن األهايل. يقول الشاب: عندما 
مل نجد أي مقاومة يف أحياء املدينة، رحنا نطلق النار يف اهلواء، ونتسىل 

)9) شهادة حصل عليها الكاتب من شاب كان يؤدي الخدمة اإللزامية يف الجيش النظامي، يف ذلك الوقت، وكان 
من ضمن الجنود الذين دخلوا املدينة، وأجربوا عىل مواجهة شعبهم. وتجدر اإلشارة إىل أنه حتى ذلك الوقت، 
كان الناشطون السوريون مييزون بني أجهزة االستخبارات التي كان من الصعب مهادنتها، وبني جنود الجيش 
الذين غالبًا ما كان يجري التعامل معهم عىل أنهم مغلوبون عىل أمرهم، كام كان الناس مييزون بني الجيش 
النظامي، من جهة، والفرقة الرابعة والحرس الجمهوري والقوات الخاصة، من جهة ثانية، فهذه األخرية كانت 
تُعد -من وجهة نظر السوريني- القّوة الضاربة لنظام األسد، مع باقي األجهزة األمنية، إال أن ذلك كله تغري بعد 

ذهاب الحراك الثوري السوري يف اتجاه الحرب األهلية، وبطل التمييز.
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بذلك، فقد كان األمر فرصة لنا كي نخترب أسلحة تدربنا عليها، ولكن 
مل نتمكن يف يوم من األيام استخدامها.

لقد أسهمت جمموعة من اجلهات يف الرتويج هلذه األخبار الكاذبة، 
“العرعور”)10(  بأكملها، أطراف كـ  املدينة  الباهظة  ودفعت رضيبتها 
يف  يعيش  محاة،  مدينة  من  شعبوي  شيخ  وهو  املثال،  سبيل  عىل 
هلا،  حرص  ال  ترصحيات  ليقدم  اإلعالم؛  يف  دوًما  ويظهر  السعودية، 
ومجيعها كان مشكوًكا فيه؛ حتى إنه يف إحدى املرات التي ظهر فيها 
يف إحدى الفضائيات، رصح -بشجاعة منقطعة النظري- بأنه يستطيع 
أهايل  وكان  محاة،  يف  املدين  العصيان  إيقاف  واحدة  هاتفية  بمكاملة 

املدينة وناشطوها ينظرون يف ذهول، ويتساءلون: من هذا الرجل؟.
لفكرة  بالرتويج  األشخاص،  من  وغريه  “العرعور”،  أسهم   
وكان  الرضورة،  وقت  سُيستخَدم  وأنه  محاة،  إىل  ُأدخل  السالح  أن 
لكن  املدينة.  اجليش  جحافل  اقتحام  ذاك  الرضورة  بوقت  املقصود 

السالح املزعوم مل يظهر يف تلك األثناء.
األوساط  يف  اإلشاعات  بعض  ترسي  كانت  عروبة:  أبو  يقول 
الضيقة من املدينة، حول وجود مستودعات من األسلحة يف حوزة 
عامرة  مستودعات  املدينة  يف  توجد  يقول  بعضهم  وراح  الناشطني، 
التي تعود إىل زمن رصاع اإلخوان املسلمني مع  املختلفة  باألسلحة 
نظام األسد يف الثامنينيات، وإهنا ستكون يف متناول الشبان حاملا يفكر 

النظام باقتحام املدينة.  

)0)) وهو الشيخ عدنان العرعور، من أبناء حّي الجراجمة، غادر سورية قبل وقت طويل، وكان يعد معارًضا 
لنظام األسد، بنسختيه، األب واالبن، وشارك متحمًسا يف زمن الثورة عرب القنوات الفضائية، من خالل التوجيهات 
التي كان يبثها للناشطني، له آثار سلبية كثرية يف الحراك الثوري يف عموم سورية؛ بسبب خطابه الطائفي  حيًنا، 

والعصايب يف كثري من األحيان. وكثريًا ما كان يستخدمه نظام األسد مطية؛ من أجل توجيه التهم للثوار.
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مل يعثر الناشطون عىل تلك املستودعات العامرة باألسلحة، لكنهم 
بجحافل  اجليش  اقتحام  يف  املدينة  وّرطت  كبرية  كذبة  عىل  عثروا 
ضخمة من العتاد واجلنود، ودفعت الشبان إىل بناء أحالم وردية حول 
مقاومة اجليش. ويف هذا الصدد يقول أبو عروبة: عندما كنا جمتمعني 
يف حّي السوق وسط املدينة، والتوتر يسيطر علينا، تداول أهايل احلّي 
يريد  من  عىل  البنادق  يوزعون  احلارض  حّي  يف  الناشطني  أن  إشاعة 
شوفوا  “روحوا  الواحد-  -باحلرف  ردد  بعضهم  إن  حتى  القتال؛ 
البواريد باحلارض متل الرز”، يف إشارة إىل كثرة عددها. وفعاًل– يقول 
لنا  فقالوا  األمر،  عن  نستفرس  احلارض  حي  إىل  توجهنا  عروبة-  أبو 
الشبان هناك إهنم سمعوا األخبار نفسها عن حّي السوق، حيث قيل 

هناك إن البنادق “متل الرز”. 
عىل  السيطرة  أجل  من  أيام  ثالثة  نحو  األسد  قوات  استغرقت 
ليستكملوا  أخرى  أيام  ثالثة  نحو  ولزمهم  معظمها،  املدينة  أحياء 
الشبان  من  املئات  عىل  والقبض  بأرسها،  عليها  سيطرهتم  إحكام 
حلول  ومع  املجهول.  إىل  ترحيلهم  ثم  خمتلفة،  أماكن  يف  واعتقاهلم 
الثامن من آب/ أغسطس من ذلك العام، كانت محاة -بأرسها- يف 
قبضة قوات األسد، وكان قد مىض األسبوع األول من شهر رمضان 

عام 2011.

3. محالت العتقال 
“انترص” نظام األسد عىل أهايل مدينة محاة، نرشت قواته  بعد أن 
-بداية األمر- العرشات من احلواجز يف مناطق متفرقة من املدينة، يف 
مداخل املدينة الرئيسة، ويف مداخل أكثر األحياء راديكالية، كاحلارض 
واجلرامجة وباب قبيل... إلخ، ومتكنت بذلك تقطيع أوصال املدينة، 
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االستخبارات،  قوات  شنت  ثم  بعض،  عن  بعضها  األحياء  وعزل 
األحياء  يف  واسعة  متشيط  محلة  اجليش،  قوات  قبل  من  املدعومة 
الثائرة، حيث دخلت منازل األهايل، وقامت بالتفتيش عن األسلحة 
متشيط  وعمليات  العسكرية  العمليات  استكامل  وبعد  والناشطني، 

األحياء، شنت قوى االستخبارات محلة اعتقاالت واسعة.
املدينة  ناشطي  أسامء  من  طويلة  قوائم  االعتقاالت  استهدفت 
“عواينية”،  خمربون  شبان  األمن  قوى  مع  وسار  الثائرين،  وشباهنا 
محلة  تدع  ومل  وجودهم،  أماكن  وعىل  الناشطني،  بيوت  عىل  يدلوهنا 
االعتقاالت حتى الشبان الذين مل ترد أسامؤهم يف قوائم املطلوبني، 

فحتى الذي كان يسري يف الشارع ُألقي القبض عليه.
5 آالف معتقل،  املعتقلني يف تلك احلملة إىل نحو  وقد بلغ عدد 
مُجعوا يف أماكن خمتلفة، ثم ُحرشوا آالًفا يف امللعب البلدي للمدينة، 
وقسم آخر منهم ُوضع يف مدارس خمتلفة، وبعد ذلك ُفرزوا، وُأطلق 
حيث  املختلفة،  األمن  فروع  إىل  معظمهم  واقتيد  بعضهم،  رساح 

بدأت هناك رحلتهم إىل اجلحيم.
تغري الزمن يف تلك األيام القليلة التي اجتاحت فيها قوات اجليش 
املدينة، وكأن سحًرا ما حل عليها. اختفت مجوع املتظاهرين، أغلقت 
األسواق، وكادت احلركة يف الشارع أن تنقطع انقطاًعا تاًما، ما خال 
الزوايا  يف  بالناس  املرتبصة  األمن  وقوى  والشبيحة  اجليش  جحافل 
ووقعت  املدينة،  عن  واالتصاالت  واملياه  الكهرباء  وُقطعت  كلها. 
محاة يف عزلة كبرية، حالت دون معرفة املدن األخرى أخبارها، وما 

كانت تعانيه.
كادت التظاهرات أن ختتفي اختفاء تاًما، لوال جمموعة من الشبان 
الشجعان متكنت اخلروج يف تظاهرات عدة، يف أحياء تقع عىل أطراف 
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املدينة، بعيدة -نسبًيا- من مركز املدينة، بيد أن زمن التغيريات كان 
قد حّل عىل محاة املستباحة، وعوًضا من آالف املتظاهرين الذين كانوا 
خيرجون هادرين بأصواهتم إىل الشارع، مل تكد تضم تلك التظاهرات 
وحماوالت  القصف،  من  اهلاربني  الشبان  من  عرشات  بضع  سوى 
الثائرة ما تزال مدينتهم،  إثبات أن مدينة محاة  االعتقال، يسعون إىل 
وأهنم ما يزالون عىل قيد احلياة، بيد أنه، يف تلك األيام، كانت حتى 

التكتيكات األمنية آيلة إىل التغيري.
كان التكتيك الذي اعتمدته أجهزة االستخبارات يف تلك األيام 
هو إلقاء القبض عىل التظاهرة بكليتها، وكانت قلة أعداد املتظاهرين 
أو احلادي عرش من ذلك  العارش  التكتيك، ففي  بتنفيذ ذلك  تسمح 
ستني  عددها  يتجاوز  ال  املتظاهرين،  من  جمموعة  نظمت  الشهر، 
شاًبا، كام يروي أبو عروبة، تظاهرة صغرية بالقرب من منطقة، تدعى 
“وحاجروا” رجال األمن الذين كانوا  “نزلة اجلزدان”، هتف الشبان 
يقفون عىل مبعدة منهم، وحاولوا أن يتحدوهم، وكان التكتيك املتبع 
-حتى ذلك الوقت- يقيض باهلرب يف حال تقدمت قوى األمن من 
التظاهرة، وهذا ما فعله الشبان، حيث حاولوا أن يلوذوا بالفرار ما 
إن هجم عليهم الشبيحة وعنارص األمن، إال أهنم تفاجؤوا بأن قوى 
اجليش واألمن كانت قد حارصت املنطقة كلها، وسدت عليهم منافذ 

اهلرب مجيعها.
يف ذلك اليوم، يقول أبو عروبة، ُألقي القبض عىل الشبان املشاركني 
يف  رضًبا  أشبعوهم  أن  بعد  وُكّدسوا  معظمهم،  التظاهرة  تلك  يف 
باصات خاصة بأفرع األمن، بعضهم فوق بعض، والدماء تسيل من 
أجسادهم التي كستها الكدمات، ثم اقتيدوا إىل املعتقالت، وكان أبو 
عروبة واحًدا من أولئك املعتقلني، وكانت تلك هي جتربته األوىل يف 

هذا الصعيد، وسُتكتب له النجاة؛ كي يروي لنا تفاصيل احلكاية.
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4. جحيم املعتقالت
“جتربة”  إال خاض  السورية،  الثورة  ناشط يف  ثمة  يكون  يكاد  ال 
لعبت  حيث  املختلفة.  السورية  االستخبارات  فروع  لدى  االعتقال 
االعتقاالت التي طالت الناشطني دوًرا حمورًيا يف سعي نظام األسد 

لتحطيم الثورة السورية، وكرس قدرهتا عىل املقاومة واالستمرار.
بقدر ما تتشابه أحوال االعتقال لدى املعتقلني السوريني مجيعهم، 
وسائل  من  رافقها  وما  االعتقاالت  أن  توضيح  نستطيع  ما  بقدر 
ذاهتا؛  الثورة  زمن  باختالف  ودرجاهتا  تفاصيلها  اختلفت  تعذيب، 
يتعدى  الناشطني  اعتقال  يكن  مل  الثورة  من  األوىل  األشهر  ففي 
فرع  يكون  أن  بعد  ُيفَرج عنهم،  ثم  تقدير،  أبعد  أسابيع، عىل  بضعة 
االستخبارات قد أدماهم من الرضب والتعذيب، وحصل منهم عىل 
مدة  2011، أصبحت  عام  منتصف  املعلومات، وبحلول  من  كمية 
قبل  شهرين  نحو  يميض  املعتقل  كان  حيث  نسبًيا،  أطول  االعتقال 
وتنوع  التعذيب  درجات  ارتفاع  مع  ذلك  ترافق  وما  عنه،  ُيفَرج  أن 

أساليبها. 
حيث  جذرًيا،  االعتقال  تغري   ،2012 عام  منتصف  نحو  وبعد 
إىل  بالنسبة  املفقود  بمنزلة  األمنية  األجهزة  عليه  تقبض  من  أصبح 
األهايل  من  املئات  استعاد  املرحلة  تلك  ومنذ  السوريني،  األهايل 
جثًثا  استعادوهم  لكنهم  األمنية،  األجهزة  اعتقلتهم  الذين  أبناءهم 
مشوهة من كثرة التعذيب، ويف معظم األحيان مل يكونوا يستطيعون 
وثيقة  بتسليمهم  األمن  أفرع  وتكتفي  أبنائهم،  جثث  استالم  حتى 
 ،2011 تثبت الوفاة. وتكاد تضم قوائم املفقودين، منذ أواخر عام 

أسامء مئات اآلالف من املفقودين، وهو رقم يثري الفزع.
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تسري  التي  واخلطوات  االعتقال،  أحوال  كانت  معظمها  احلاالت  يف 
هبا عملية التحقيق متشاهبة -إىل حد كبري- بني املعتقلني معظمهم، يقول 
األمن  قوات  هامجتنا  وعندما  اجلزدان”،  “نزلة  تظاهرة  بعد  عروبة:  أبو 
أنجح،  مل  أنني  إال  قبضتهم،  من  واإلفالت  الفرار  حاولت  والشبيحة، 
كحال العرشات من الشبان اآلخرين يف تلك التظاهرة، ألقي القبض عيّل 
يف إحدى أزقة احلّي، ومنذ تلك اللحظة التي ألقي فيها القبض عيّل، بدأ 
اجلنود والشبيحة برضيب، بأقدامهم تارة، وبأيدهيم، تارة أخرى،  وبأعقاب 
البنادق، تارة ثالثة، كانت املسافة التي تفصلني من الباص الذي ُكومنا فيه 
نحو مخسمئة مرت، وكل هذه املسافة قطعتها وأنا “أتدحرج” عىل األرض، 
مل تبَق منطقة يف جسدي مل ُتصب بكدمات ورضوض، انتفخ وجهي من 
رفسة وجهت إيّل، وشعرت بأضلعي تتكرس حتت وطأة األقدام التي كانت 
تقف فوقي، وترفس كأهنا ترقص. كان الزمن بطيًئا بحبث يثري الدهشة، 
ومل يكن لدي متسع من وقت ألفكر بأي يشء، نظر إيل جندي، بدا يل كأنه 
هذه  خرجت  إن  وما  مدرس،  إنني  له  فقلت  عميل،  عن  سألني  ضابط، 
الكلمة من فمي حتى اهنال عيّل، ومعه اآلخرون، بأقذع الشتائم، يقول: 
مثقف!! وينهال بالرضب، يكرر اجلملة وخيرج السباب والشتائم، وعىل 
أكاد  أنني  أنني ترعرعت يف األسواق، ويف منطقة شعبية، إال  الرغم من 

أقسم إن تلك الشتائم كانت مبتكرة، وكنت أسمعها أول مرة يف حيايت.
داخل  رصت  واحدة  وبرفسة  بالستيكًيا،  قيًدا  يدّي  يف  وضعوا 
لنا، تكومت أجسادنا فوق بعضها بعًضا، ومل  الباص املعد خصيًصا 
حويل،  الذين  الشبان  من  الصادر  األنني  صوت  سوى  أسمع  أكد 
الطريق إىل  التي حتولت يف  الشتائم  وكز األسنان من األمل، وصوت 
الفرع إىل ما يشبه الرتنيمة. وقف جندي بكامل عتاده فوق أجسادنا، 
وبدأ التصوير، وطلب منا اهلتاف وحتية السيد الرئيس، وهتف بعض 
الشبان: بالروح بالدم نفديك يا بشار. كنت أردد يف قلبي ومن حتت 

الغطاء الذي أسدلوه عىل وجهي: يلعن روحك يا حافظ.
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السورية  اللغة  فرع األمن، بحسب  إىل  املعتقلني  تسمى حلظة وصول 
من  جديدة  موجة  وهي  االستقبال؛  حفلة  أو  “بالترشيفة”،  الساخرة، 
تنفيذ  أجل  من  خمصصون  األمن  من  عنارص  هبا  يقوم  والشتائم  الرضب 
قدماي  تكد  مل  عروبة:  أبو  يقول  الضيوف.  استقبال  مهمة  املهمة،  هذه 
حتطان عىل األرض، وأنا ال أبرص أمامي جيًدا، حتى نقلتني رفسة إىل داخل 
إحدى ممرات الفرع، رفسة أخرى، وكنت متكوًما فوق تٍل من األجساد 
التفاصيل  وبعض  أسامئنا،  وتسجيل  تفتيشنا،  يف  بارشوا  سبقتني.  التي 

املتعلقة بمكان السكن وطبيعة العمل، وبعدها ُفرزنا إىل غرف خمتلفة.
اقتادوين إىل طبقات عدة حتت األرض، رفسة وأتدحرج ألصل إىل 
أسفل الدرجات، رفسة أخرى وأتابع الدحرجة، هكذا حتى وصلت 
إىل ممر طويل، وعىل جانبيه أشبه بالزواريب يف كل منها سلسلة من 
الزنازين. أودعوين يف زنزانة معتمة، طوهلا نحو املرتين، وعرضها أقل 
من مرت، وفيها صنبور ماء وفتحة التواليت. أول عبارة قلتها يف قرارة 
منذ  إسقاطه  علينا  جيب  كان  -كهذا-  فنظام  حّق،  عىل  نحن  نفيس: 

زمن طويل، لست نادًما عىل يشء.
بعد ميض بضع ساعات يقضيها املعتقل يف الزنزانة املعتمة التي تكاد 
حتيط  احلديد  أبواب  واصطدام  الرصاخ  وأصوات  أنفاسه،  عىل  تطبق 
املراحل يف جتربة  أهم  لبدء  املعتقل جاهًزا  كلها، يصبح  اجلهات  به من 
ويف  الشواء”،  “حفلة  تبدأ  حيث  هنا  التحقيق.  جتربة  وهي  االعتقال، 
اللحظات التي سبقت “حفلة الشواء”– يقول أبو عروبة- بدأت أحرّض 
الرواية التي يوجب عيّل تقديمها للمحقق، وكنت حريًصا عىل أن تكون 
رواية متسقة ومنطقية، أبتعد فيها عن التفاصيل كلها أو األسامء، أو أي 
معلومة قد تعّرضني، وتعّرض رفاقي، للخطر؛ كنت أحترض للتحقيق، 
وأراجع يف ذاكريت رواية “القوقعة”، للروائي السوري مصطفى خليفة، 

حيث أفادين جًدا االطالع عىل تلك التفاصيل يف ذلك الوقت.



136

تقديرايت،  بحسب  الليل،  منتصف  األمن  عنارص  أحد  اقتادين   
بعد أن وضع غطاء عىل عينّي، وقيوًدا معدنية يف يدّي؛ وأدخلني يف 
غرفة أحسستها كبرية، وتضم -بحسب ما رأيت من حتت الغطاء- 
وعدد  املحققني،  من  عدد  خلفها  جيلس  التي  الطاوالت  من  عدًدا 
باجلثو  املحقق  أمرين  ركبهم،  عىل  أمامهم  جيثون  املعتقلني  من  آخر 
عىل ركبتي، وانصعت إىل األوامر، وتركني عىل تلك احلال بعض 
الوقت، من حويل كنت أستمع إىل صوت اللكامت والرفس واجللد 
الذي يتعرض له الشبان، حتولت يف كليتي إىل آذان صاغية، صفعة 
بأحد  يأيت من جانبي، يرصخ  من هنا، رفسة هناك، وصوت حمقق 
املعتقلني: “انبطح والك”، ويندفع إليه عنرصان من األمن ويدفعانه 
بكابل  قدميه  أسفل  عىل  بالرضب،  عليه  ينهاالن  ثم  األرض،  إىل 
يسميه  التعذيب،  يف  ُيستخدم  سوًطا  يكون  لكي  ُصنع  كهربائي، 
يشارك  يكن  مل  بأنه  الشاب، وحيلف  “الكرباج”. يرصخ  السوريون 

يف التظاهرات.
ومن ُبعد بضعة أمتار يقف شاب عار بالكامل، تقطر منه قطرات 
صوت  أسمع  كنت  كهربائية،  عًصا  األمن  عنرص  منه  يقّرب  املياه، 
“خلص  الشاب، والشاب يرجتف من اخلوف، ويرصخ:  طقاهتا من 
يا سيدي، سأحكي كل يشء”، جييبه املحقق: “ستحكي بالرصماية يا 
عرعوري يا عرصة”. وتستمر “حفلة الشواء” حتى الساعات األوىل 
من الصباح، بعد ذلك وقعت عىل أقوايل، ومحلني عنرصان من األمن، 
ألقياين يف زنزانتي، حيث غططت يف نوم عميق، ومل أستيقظ إال  ثم 
عندما سمعت باب احلديد ينفتح بقوة، ويطلب مني عنرص األمن أن 
أحرض أشيائي وآيت معه، حيث ُنقلت -بعدئذ- إىل السجن املركزي 
الوقت،  وبدأت رحلة  انتهت،  التحقيق  أن حمنة  املدينة، وعلمت  يف 

حيث عّد الساعات وانتظار الفرج.
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املراحل  أصعب  عملًيا  وهي  التحقيق،  مرحلة  من  االنتهاء  بعد 
وُتكرَس  الشبان،  حُيطَّم  املرحلة  هذه  يف  حيث  االعتقال،  جتربة  يف 
فروع  أقبية  يف  بأخطرها  حُيتَفظ  فئات،  إىل  ُيفَرزون  بعدها  إراداهتم، 
دمشق  غريب  شاميل  صيدنايا،  سجن  إىل  ُتنقل  أو  االستخبارات، 
قوائم  ومعظم  طوااًل،  مدًدا  -غالًبا-  هؤالء  وحُيَتجز  العاصمة، 
املفقودين تضم أسامء من ُنقلوا إىل سجن صيدنايا، بينام ُينقل معظم 
املجموعات األخرى إىل السجن املركزي يف محاة، وهو سجن مدين 

اسُتعمل خالل الثورة السورية يف االعتقال السيايس.
أجهزة  أفرغت  املعتقلني،  عدد  يف  الكبري  االزدياد  وبسبب 
سجن،  إىل  وحولتها  املدارس،  إحدى  محاة  مدينة  يف  االستخبارات 
ل قسم من املعتقلني إىل هذه املدرسة، التي باتت ُتعرف بـ “سجن  وُحوِّ
املدرسة”، ووحُيرَش املعتقلون يف الصفوف الدراسية، بعد أن ُفّرغت، 

بانتظار إما اإلفراج عن املعتقلني، أو حتويلهم إىل السجن املركزي. 
يكونون  األمن،  أفرع  يف  املعتقلني  وحجز  التحقيق،  مدة  وطوال 
اإلطالق-  -عىل  هلم  ُيسمح  وال  اخلارجي،  العامل  عن  متاًما  معزولني 
؛ وعىل  قانونية  أو أي جهة  أهاليهم،  بأي طريقة كانت مع  بالتواصل 
الرغم من أن نظام األسد كان قد سن جمموعة من القوانني التي كان 
يفرتض هبا “قوننة” العنف واالعتقال، والسامح من ثم للمعتقل بتعيني 
حمام واالتصال مع أهله.. إلخ، إال أن ذلك مل يكن مطبًقا عىل مرحلة 
التحقيق، فقد أثبتت الشهادات املتوفرة حول جتربة االعتقال يف سورية 

أن مرحلة التحقيق يكون فيها املعتقل معزواًل عن العامل اخلارجي.
إىل  املعتقلون  ُيفَرز  التحقيق-  انتهاء  -بعد  املركزي  السجن  ويف 
يوضع  نسبًيا،  كبرية  غرف  عن  عبارة  وهي  “املهاجع”،  من  جمموعة 
باقي  عن  ُيعَزلوا  ما  وغالًبا  حرًصا،  فيها  السياسيون  املعتقلون 
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بكثري  أفضل  املركزي  السجن  يف  والوضع  السجن.  يف  املسجونني 
مساحة  فإن  عروبة،  أبو  قاله  ما  وبحسب  األمنية،  الفروع  أقبية  من 
املهجع الذي ُوضعنا فيه يف السجن املركزي كانت كافية كي نتمكن 
النوم والتحرك بمساحة أفضل بكثري من أفرع األمن، وكان ثمة محام 
يمكن  ال  أمر  وهو  املهجع،  داخل  صغري  ومطبخ  تواليت،  مستقل، 
أن يتوفر يف فرع األمن. ومن جهة ثانية، يف السجن املركزي يصبح 
املعتقل قادًرا عىل االتصال بعائلته وأقاربه، عرب التلفونات املأجورة، 
الفساد  املعتقل عرب شبكات  الثياب واملال إىل  ويمكن إدخال بعض 
إلينا  بالنسبة  املركزي  السجن  كان  العموم  ويف  السجن،  حتكم  التي 

رمحة؛ قياًسا إىل فروع األمن الرهيبة.
من ُيفَرز إىل السجن املركزي غالًبا ما يكون قرار اإلفراج عنه قد 
اخُتذ، ويكون يف انتظار االجراءات الروتينية التي قد تراوح مدهتا بني 
-بعد  ُحّول  فقد  عروبة،  أيب  إىل  وبالنسبة  أشهر،  وبضعة  أيام  بضعة 
نحو أسبوعني- من االعتقال إىل القايض املسؤول عن ملفه، وحكم 

عليه بالرباءة، وُأفرج عنه مبارشة.

5. رحلة النزوح
متعددة  صوًرا  خيترب  احلموي  واملجتمع  السبعينيات  أواخر  منذ 
من النزوح القرسي عن أرضه ومدينته؛ ومنذ تلك األيام، وال سيام 
منذ نشوب الرصاع العسكري بني اإلخوان املسلمني ونظام األسد، 
كان  “احلمويون”،  خاضها  التي  املتعددة  النزوح  موجات  وخالل 
غالًبا ما يعود معظمهم إىل املدينة، بينام استقرت أرس محوية كثرية يف 
املناطق التي نزحت إليها، ورشعت -هناك- يف بناء حياهتا وتأسيس 

مستقبلها.
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ملوجتي  محاة  أهايل  تعرض  فقد  السورية،  الثورة  حوادث  يف  أما 
نظام  ارتكاب  مرحلة  يف  كانت  واحدة  األقل،  عىل  قرسي،  نزوح 
عام  يونيو  حزيران/  من  الثالث  يف  احلرية،  أطفال  جمزرة  األسد 
2011، وبعدها كان النزوح األضخم يف أيام اقتحام اجليش ألحياء 

املدينة، يف األول من آب/ أغسطس عام 2011.
ليس ثمة إحصاءات رسمية ألعداد النازحني من مدينة محاة، يف 
خمتلفة،  أزمنة  وخالل  املدينة،  التي شهدهتا  املختلفة  النزوح  حمطات 
نزوح  أحوال  رصدت  ميدانية  دراسات  عىل  نعثر  أن  الصعب  ومن 
أهايل محاة، وكشفت عن التفاصيل املتعلقة هبذه التجربة، من حيث 
خيارات النازحني، بالنسبة إىل املناطق التي فضلوا اللجوء إليها عىل 
غريها، وال عن العوامل التي تقف خلف هذه التفضيالت، كذلك ال 
تفاصيل عن طبيعة األوضاع التي خاضتها األرس النازحة يف املناطق 
التي جلأت إليها، أو كيف كانت العالقات التي مجعتها بمجتمعات 

تلك املناطق. 
الناشطني،  شهادات  سوى  ذلك  حول  مراجع  ال  احلقيقة  يف 
التجربة، أو كانوا جزًءا منها؛  الذين عاينوا تلك  وأبناء مدينة  محاة، 
معظمها  القرسي  النزوح  جتربة  عن  املتوفراة  املعلومات  كانت  لذا، 
معلومات غائمة، وغري تفصيلية، وحتتاج إىل كثري من التدقيق. وأمام 
هذه املعضلة –معضلة توفر معلومات دقيقة حول جتربة النزوح- ال 
احلذر،  من  بكثري  مقاربته  سوى  املوضوع،  ملعاجلة  طريقة  ثمة  يبقى 
 مقاربة واالستامع إىل كثري من الشهادات، حيث من املمكن تقديم

حول جتربة النزوح أكثر مما يمكن تقديم بحث علمي.
اقتحام  من  األوىل  الثالثة  األيام  يف  عروبة،  أيب  شهادة  وبحسب 
2011، وصلت نسبة الذين  مدينة محاة، يف آب/ أغسطس من عام 
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ُأجربوا عىل النزوح عن املدينة إىل مخسني باملئة من عدد السكان، ويف 
األيام القليلة التي تلت هذا التاريخ، ازداد عدد النازحني مرة أخرى، 
وكادت املدينة ختلو -فعاًل- من قاطنيها. ال توجد مراجع دقيقة حول 
هذه  تؤكد  إليها  االستامع  أتيح  التي  الشهادات  أن  بيد  املسألة،  هذه 

األرقام، أو تدور حوهلا.
جمموعة  محاة  ألهايل  كان  املدينة  عاشتها  التي  النزوح  موجتي  يف 
من التفضيالت يف وجهتهم الالحقة، واختلفت هذه التفضيالت بني 
املرحلتني: األوىل يف حزيران/ يونيو، والثانية يف آب/ أغسطس من 
النزوح األوىل، استناًدا إىل جمموع شهادات  2011. ويف موجة  عام 
من ناشطني من مدينة سلمية التابعة ملحافظة محاة، وعملوا مع الفرق 
التطوعية التي أسهمت يف إيواء النازحني، وصل عدد األرس احلموية 
قد  نازح، وكان مجيعهم  ألف   20 إىل نحو  إىل مدينة سلمية  النازحة 

ُأّمن يف تلك املدة، من حيث السكن واملستلزمات األساسية لألرس.
الريف الشاميل من  وتوجهت العرشات من األرس األخرى نحو 
مدينة محاة، وال سيام الريف القريب من املدينة، بينام توجه قسم آخر 
بطبيعة  محوية  أرس  ومتلكها  باملدينة،  املحيطة  والبساتني  املزارع  إىل 
العاصمة  إىل  النزوح  اختارت  فقد  حااًل،  األرس  أفضل  أما  احلال. 

دمشق. 
يكن  مل  محاة،  أهايل  خاضهام  اللتني  كلتيهام  النزوح  موجتي  يف 
من  جمموعة  عادت  أسابيع  بضعة  فبعد  طويلة؛  مدة  يستمر  النزوح 
أكثر  أو  شهر،  نحو  ميض  بعد  الكربى  املجموعات  وتبعتها  األرس، 
النازحون  ومتكن  محاة،  مدينة  يف  األوضاع  استقرت  حيث  قلياًل، 
الناشطني،  الشبان  باستثناء  بيوهتم،  إىل  العودة  جمملهم-   -يف 
واألشخاص الذين باتوا مطلوبني لألجهزة األمنية، وهؤالء سنفرد 
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هلم مساحة ملناقشة وعرض اخليارات التي اختاروها بعد اقتحامات 
آب/ أغسطس من عام 2011، حيث ولد جناح عسكري يف املدن 
خيارات  ثمة  وكانت  احلال،  بطبيعة  محاة،  ومنها  معظمها،  السورية 

أخرى باتت تلوح يف أفق الثوار السوريني.
وبسبب طبيعة تشابك العالقات التي ربطت بني أهايل محاة، وأهايل 
مدينة سلمية)11(، حدثت اتصاالٌت واسعة بني شخصيات من مدينة 
احلمويني،  نظرائهم  من  وأخرى  وغريهم،  وموظفني  جتار  السلمية، 
وحدث تفاعل شعبي واسٌع؛ من أجل تأمني األرس احلموية النازحة 
يف تلك األثناء، وعىل الرغم من أن مدينة محاة كانت حمارصة حصاًرا 
الناشطني متّكنوا -خالل استخدامهم  النظام، فإن  شاماًل من قوات 
طرًقا فرعية- من إرسال عدد من السيارات التي متّكنت دخول محاة، 

ونقل كثري من األرس منها.
بعد أيام معدودة متّكن النازحون اخلروج من مدينة محاة، والتوجه 
ويف  والناشطون؛  األهايل  استقبلهم  وهناك  السلمية،  مدينة  نحو 
املرحلة  هذه  ففي  عفوًيا،  شعبًيا  جرياًنا  جيري  العمل  كان  املجمل، 
كان وجود املنظامت األهلية واملدنية يف بدايته، وكان العمل السيايس 
عبء  والناشطني  األهايل  كاهل  عىل  فوقع  الدنيا،  حدوده  يف  املنظم 

استقبال النازحني وتوفري متطلباهتم.
-من  الناشطون  سعى  مدين  كيان  وهي  »التنسيقية«،  لعبت 
الصعيد،  هذا  يف  مهام  دوًرا  الثوري،  حراكهم  تنظيم  إىل  خالله- 
وكانت التنسيقية أحد األطراف التي عملت -بدأب- يف سبيل توفري 
للتنسيقية  املؤسسني  األعضاء  أحد  وبحسب  النازحني،  حاجات 

)))) املعلومات يف هذه الفقرة، والفقرات التي تليها، مأخوذة من شهادة ماهر إسرب، من مدينة سلمية، وأحد 
الناشطني املدنيني يف الثورة السورية، وأحد معتقيل الرأي -سابًقا- يف سجون نظام األسد.
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األوىل يف املدينة، فقد جرى تنسيق كبري بينهم، وبني بعض اجلمعيات 
اجلمعيات  هذه  قدمت  حيث  الرب«،  »مجعية  مثل  املدينة،  يف  اخلريية 
إىل  التنسيقية  ناشطو  محلها  التي  والتربعات  املساعدات  من  كثرًيا 

النازحني)12(. 
واملزارع  البيوت  عىل  النازحة  األرس  ُوزعت  األمر،  بداية  ويف 
يف  فارغة  منازل  يملكون  الذين  األهايل  من  عدد  وشارك  املتاحة، 
التربع بمنازهلم، وُأثثت البيوت بتربعات األهايل، حيث ُدعي األهايل 
إىل التربع بأدوات منزلية ومفروشات وغريها، وفعاًل ُأّمن قسم كبرٍي 
سجلها  التي  القوائم  -بحسب  عددها  وصل  التي  األرس  هذه  من 

الناشطون- إىل نحو 20 ألف نازح ))13((.
يف تلك األثناء، كانت مدينة سلمية ما تزال خارج إطار القبضة 
لقوى  وكان  املدينة،  يف  ثقله  املدين  للعمل  وكان  املحكمة،  األمنية 
قوى  تدخل  من  كبرًيا  حًدا  وحّدت  املدينة،  عىل  سلطتها  املعارضة 

األمن والشبيحة يف شؤون األهايل.
مدينة  دعم  يف  مهاًم  دوًرا  الناشطون  أدى  كله،  هذا  وبسبب 
بعض  وضع  عندما  حتى  األمن؛  قوى  تدخالت  عن  بمعزل  محاة، 
»الشبيحة«، والعنارص املوالية لنظام األسد، حواجز عىل مداخل مدينة 
سلمية؛ من أجل منع النازحني من الوصول إليها، تصدت جمموعٌة 

من شبان املعارضة هلم، ومنعتهم من التعرض لألرس النازحة.
املدين  بالنشاط  تضج  الوقت  ذلك  يف  السلمية  مدينة  كانت 

)2)) شهادة حصل عليها الباحث من خالل لقاء مطول مع أحد مؤسيس التنسيقية يف مدينة سلمية، ))20.

)))) راجع: عبد الله الشعار، »تالزم الوطني واإلنساين«، جريدة الحياة اللندنية، )) حزيران/ يونيو 2)20).
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السلمي، من تظاهرات عارمة ))14((، اعتصامات، أمسيات جيري فيها 
إلقاء اخلطب السياسية، واهلتافات للثورة... إلخ، وكان اقتحام محاة 
يرمي بظالله القامتة عىل مشاعر الناشطني، ويستثري احلامسة يف نفوس 

الشباب.
كان املوقف من نازحي محاة شكاًل من أشكال النضال السيايس؛ 
األيام  منذ  اهتم،  الذي  األسد  خطاب  عىل  الرّد  سياق  يف  اندرج  إذ 
األوىل للثورة السورية، املنتفضني بأهنم إرهابيون وتكفرييون، وزعم 
مدينة  أبناء  موقف  فكان  سورية،  يف  »لألقليات«  احلامية  اجلهة  أنه 
سلمية من الثورة، ومن اقتحام النظام مدينة محاة أشبه بردٍّ عىل هذا 
اخلطاب، وال سّيام عندما نعلم أن مدينة سلمية حمسوبة عىل األقليات 

الدينية.
وأًيا يكن األمر، فإن أهايل السلمية مل يرتددوا يف تقديم يد العون 
املوقف مل يكن  أن هذا  املنكوبني، واملثري لالنتباه -هنا-  ألهايل محاة 
يزالون  ما  كانوا  الذين  حتى  وإنام  وحدها،  املعارضة  بقوى  ا  خاصًّ
موالني لنظام األسد وقفوا إىل جانب إخواهنم احلمويني، وقدموا هلم 
يد العون يف حمنتهم تلك؛ وهو شكٌل من أشكال التضامن االجتامعّي 

العابر للحسابات السياسية املبارشة)15(.

)))) راجع: د.م، »حراك تحت املجهر: ثورة مدينة سلمية«، مجلة سنديان Sendian ، )6 ترشين األول/ أكتوبر 
 .(20(2

)))) ملزيد من التفاصيل حول تجربة النزوح السورية، راجع: صرب درويش، »السوريون وتجربة النزوح، العالقة 
بني سكان مدينة السلمية والنازحني إليها قرًسا«، مركز دراسات الجمهورية الدميوقراطية، )شباط/ فرباير ))20).
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الباب الثالث: الفصل األخري

من حق الضحايا أن يرووا حكايتهم، فاملشكلة ليست يف املوت، 
إنام يف النسيان
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مل  قصرية  مدة  السجن،  من  وخروجه  عروبة،  أيب  اعتقال  بني 
تتجاوز أسبوعني، إال أن مدينة محاة كانت -يف هذه املدة القصرية- 
كبرية؛  حتوالت  عليها  وطرأت  القسوة،  شديدة  جتربة  خاضت  قد 
فبعد اقتحام اجليش املدينة، واحتدام املواجهات مع القوى املنتفضة، 
فيها  ونرشت  محاة،  أحياء  عىل  سيطرهتا  فرض  األسد  قوات  متكنت 
العرشات من احلواجز العسكرية واألمنية، وكادت يف تلك املرحلة 
املمتدة من بداية آب/ أغسطس، وحتى هنايته، عىل وجه التقريب، أن 
ختتفي التظاهرات من املدينة، ويتوقف النشاط الثوري توقًفا شبه تام.

1.محاة ما بعد اقتحام اجليش
العمليات  كانت   ،2011 عام  من  أغسطس  آب/  هناية  مع 
قوى  طوقت  حيث  تقريًبا،  انتهت  قد  محاة  مدينة  يف  العسكرية 
اجليش -آنذاك- مدينة محاة من كل مداخلها، ثم نرشت احلواجز 
العسكرية يف أحياء املدينة مجيعها، بينام متكنت قوات االستخبارات 
إلقاء القبض عىل آالف الناشطني من شبان املدينة، وقبل هناية ذلك 
املدينة، وهو  داخل  توقفت  قد  العسكرية  العمليات  كانت  الشهر، 
بيوهتم، ومزاولة  إىل  بالعودة  املدينة،  أهايل  للنازحني، من  ما سمح 

أعامهلم.
املدينة، فُفتحت األسواق،  وأخذت احلياة تعود -يف تدرج- إىل 
مجيعها  الدولة  مؤسسات  واستعادت  أشغاهلم،  إىل  املوظفون  وعاد 
عملها، وكانت املدارس تتهيأ للعام الدرايس اجلديد، إال أن احلواجز 
األسابيع  يف  قلياًل  عددها  قّل  وإن  املدينة،  يف  منترشة  بقيت  األمنية 

التالية.
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لتنقلب حياة مدينة محاة رأًسا عىل  إن بضعة أسابيع كانت كافية 
ومن  بحرية،  الناشطون  فيها  يتجول  حمررة،  شبه  مدينة  من  عقب، 
دون خوف، ومن تظاهرات ُوصفت باملليونية، بحشود كبرية تغص 
هبا ساحة العايص، وباقي الشوارع الرئيسة يف املدينة، إىل مدينة حُتكم 
بقوة اجليش والقبضة األمنية، كان مشهد املدينة يثري الدهشة واألسى، 
وحلم االنعتاق قد تبخر يف تلك األثناء، وكاد أن يتالشى، بينام أثبتت 
قوة العمل السلمي انعدام جدواها يف مواجهة قوى اجليش، وكانت 
تلك  -يف  تتجه  محاة،  يف  كام  سورية،  عموم  يف  املنتفضني  خيارات 
األثناء- للبحث عن خيارات أخرى، وكان محل السالح دفاًعا عن 

النفس يف مقدمتها.
إال أن مدينة محاة؛ حتى ذلك الوقت، أواخر آب/ أغسطس، من 
عام 2011، كانت ما تزال متمسكة بخيارها السلمي، وما زال الشبان 
يظنون بإمكان إحداث تغيري عن طريق النضاالت السلمية، متجنبني 
اللجوء إىل العنف، وكانت تلك املدة، من هنايات عام 2011، آخر 
الثوار يف جتربتهم السلمية. إال أن هذا اخليار مل يلبث مدة  حماوالت 

طويلة، كام سنرى بعد قليل.
حدثت تغيريات كبرية عىل صعيد احلراك الثوري يف املدينة، 
الثوري  احلراك  التغيري  وطال   ،2011 عام  أغسطس  آب/  بعد 
كاًم وكيًفا؛ فبعد اقتحام اجليش، تراجع عدد التظاهرات يف مدينة 
محاة، وكادت أن ختتفي اختفاًء تاًما، بينام استمر بعض الناشطني 
يف اخلروج يف تظاهرات، تضم عدًدا قلياًل من املتظاهرين )بضع 
التظاهرات  وهي  دقائق،  بضع  سوى  تستمر  وال  عرشات(، 
“التظاهرات  وسم  األثناء  تلك  يف  الناشطون  عليها  أطلق  التي 

الطيارة”.
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 ،2011 سبتمرب  أيلول/  يف  اجلديد،  الدرايس  العام  بداية  ومع 
بدأت تشهد املدينة حركة ثورية، يقودها الطلبة يف هذه املرحلة، وال 
اختذوا  الذين  واجلامعات  املعاهد  الثانوية، وطلبة  املرحلة  سيام طلبة 

من حّي الصابونية مركًزا لنشاطهم املناهض لنظام األسد.
املعاهد  من  كبري  عدد  لتجمع  مركًزا  بكونه  الصابونية  حي  متيز 
من  كثري  وفيه  كبرًيا،  شعبًيا  حًيا  كونه  إىل  إضافة  الثانوية،  واملدارس 
األزقة الضيقة التي تسمح للمتظاهرين باملناورة واإلفالت من قبضة 
قوى األمن. يف هذا احلي بارش الطلبة نشاطهم الثوري، حيث شكلوا 
جساًم تنظيمًيا هلم، وسموه بــ “احتاد الطلبة األحرار”، وعملًيا، كان 
معظم النشاط الثوري املامرس يف هذه املدة، وحتى هناية عام 2011، 

جرى بمبادرة من الطلبة واحتادهم الثوري.
وعن ذلك يقول “سليم” الذي كان يدرس لنيل الشهادة الثانوية يف 
ذلك العام: كنا ننظم صفوفنا يف أثناء الدوام داخل مدارسنا، نتواصل 
يف ما بيننا، ونحدد زمان ومكان التظاهرة؛ وبسبب تعرضنا هلجامت 
دائمة من عنارص األمن والشبيحة، كنا ننرش عدًدا من الشبان يف حميط 
وبعض  املتنقلة،  اهلواتف  طريق  وعن  فيه،  نتظاهر  كنا  الذي  املكان 
عن  والتواري  التظاهرة،  فض  من  نتمكن  كنا  اجلديدة،  التطبيقات 
األنظار ما إن ُنعَلم باقرتاب عنارص األمن منا. يف التظاهرات –يقول 
نمتلك  ترديد شعارات رسيعة وقصرية، ومل نكن  سليم- كنا نختار 
الوقت من أجل ترديد اهلتافات التي كنا نرددها يف ساحة العايص، يف 
وقت سابق، كأناشيد القاشوش مثاًل، فتظاهراتنا مل تكن تتعدى ربع 
الساعة، أو نصفها، يف أبعد تقدير، وبعد ذلك نفّر هاربني إىل منازلنا.
كذاك شهدت مدينة محاة، يف تلك املرحلة، كتابة الشبان الناشطني 
باستخدام  وطباعتها  واملنشورات،  التحريضية  السياسية  البيانات 
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مطابع منزلية، ومن ثم؛ توزيعها -خفية- يف أحياء املدينة وشوارعها، 
من  نوع  وهو  البخاخ”،  “الرجل  عمليات  املرحلة  تلك  يف  وعادت 
الفاعليات الثورية التي انترشت يف سورية، حيث خيط شبان ملّثمون 
املعنى،  وهبذا  األسد.  لنظام  املناهضة  شعاراهتم  املدينة  جدران  عىل 
التغيريات  الثوري، وكان من أهم  العمل  آليات  فقد طرأ حتول عىل 
التي يمكن رصدها يف تلك املرحلة، دخول فاعلني جدد إىل ساحة 
الرصاع، وهم رشحية الطلبة، وحتول العمل الثوري إىل العمل الرسي، 
وحتول احلراك الثوري من الساحات العامة إىل األحياء الشعبية، وال 
سيام تلك البعيدة -نسبًيا- من مركز املدينة، فضاًل عام شكله اقتحام 
اجليش مدينة محاة من صدمة قاسية لناشطي املدينة، فقد أدى -إضافة 
منه  يتخلص  أن  كاد  الذي  والرهبة  اخلوف  شعور  من  رافقه  ما  إىل 
قتاًل  إما  الثوري،  احلراك  من  األول  اجليل  رضب  إىل  املدينة-  أهايل 
عىل يد قناصة النظام الذين كانوا يستهدفون قادة احلراك الثوري يف 
من  اآلالف  طالت  التي  االعتقال  محالت  عرب  اعتقااًل  وإما  املدينة، 
الشبان الذين خضعوا يف أقبية االعتقال لتعذيب شديد، وممارسات 
منهم  العرشات  إىل عزوف  أدى  ما  إرهابية من عنارص األمن، وهو 
عن املشاركة يف احلراك الثوري، واختيار االنزواء، وحماولة ترميم آثار 

صدمة املعتقل.
االعتقال،  جتربة  خاضوا  الذين  الشبان  مجيع  خيار  ذلك  يكن  مل 
به  تسببت  الذي  الصدع  ومعاجلة  خماوفه،  مواجهة  اختار  فبعضهم 
جتربة التعذيب والتحقيق يف أفرع األمن، ويف ذلك يقول أبو عروبة: 
حاولت  ذلك  وبعد  عائلتي،  مع  يوًما  أمضيت  عني  ُأفرج  عندما 
التواصل مع أصدقائي، ملعرفة أي منهم بقي خارج السجن، كانت 
املشاركة يف تظاهرة تعني بالنسبة إيل إثبات أنني مل أنكرس، وأن أجهزة 
االستخبارات مل تنجح يف حتطيمي، ومن هنا؛ كانت أمهية مشاركتي 

يف أي تظاهرة يف املدينة، حتى وإن اقترصت عىل دقائق معدودة. 
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متكن أبو عروبة التواصل مع رفاقه يف نادي شباب احلرية، وعادوا 
إىل العمل والنشاط مًعا، ومتكنوا التواصل مع حركة الطلبة، واخلروج 
معهم يف تظاهراهتم، يقول أبو عروبة: خرجت يف أول تظاهرة يل يف 
حّي الصابونية، كنا بضع عرشات، وكانت اهلتافات رسيعة ومتوترة، 
يلعن  صويت:  بأعىل  الرصاخ  سوى  شيًئا  أفعل  أكن  مل  جهتي  ومن 
روحك يا حافظ، وكنت أتأكد وقتئذ من أنني ما زلت أنا، وأنني ما 

زلت قادًرا عىل الرصاخ.
استقطاب  يف  ونجحت  فشيًئا،  شيًئا  الطيارة  التظاهرات  عادت 
املتظاهرين،  عدد  قلة  من  الرغم  وعىل  الناشطني،  من  جديد  عدد 
من  رافقها  وما  التظاهرات،  تلك  أن  إال  التظاهرة،  وقت  وضيق 
فاعليات ثورية أخرى، شكلت رًدا من شبان املدينة عىل قوى اجليش 
مدينة  أن  إثبات  الفاعليات-  تلك  -عرب  وحاولوا  واالستخبارات، 
محاة ما تزال مدينة ثائرة، وأن اجليش مل ينجح يف حتطيمها، وهو أمر 

كان حاسم األمهية يف تلك املرحلة.

2. حتولت احلراك الثوري
عادت ساحة العايص لتكون حلم شباب احلراك الثوري يف مدينة 
العام-  باتت -بعد آب/ أغسطس من ذلك  لكنها  محاة من جديد، 
حتت سيطرة قوى اجليش واالستخبارات؛ إذ انترشت حواجزهم عىل 

مداخلها كافة، حائلة دون اقتحام متظاهري املدينة إياها جمدًدا.
األخرية  األشهر  يف  رصدها  يمكن  التي  املالحظات  أهم  ومن 
التظاهرات يف اجتاه األحياء، عوًضا من  2011، كان حتول  من عام 
الساحات العامة والشوارع الرئيسة من املدينة، وتصّدر هذه األحياء، 
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حي باب قبيل املالصق حلي اجلرامجة، وحي احلميدية يف احلارض، و 
شعبية  أحياء  كانت  سابق،  وقت  يف  أرشنا  كام  مجيعها،  األحياء  هذه 
وثورية، وتشكل أهم حاضنة للحراك الثوري يف املدينة؛ لذا، لعبت 
تنظيم صفوفهم،  الناشطون  املرحلة، حيث متكن  تلك  دوًرا مهاًم يف 
واخلروج يف تظاهرات مسائية غالًبا، جيوبون فيها أزقة تلك األحياء، 
هاتفني للثورة وللحرية، حمتمني بأحيائهم من أجهزة االستخبارات 

واجليش.
وبسبب ذلك كله، عاد تنظيم احلراك الثوري يف مدينة محاة ليأخذ 
طابع األحياء، حيث باتت األحياء تنظم شؤوهنا، كل حّي بمفرده، 
العايص  ساحة  توفره  كانت  الذي  الثوري  احلراك  مركزية  من  بداًل 
به،  خاصة  تنسيقية  املثال،  سبيل  عىل  قبيل،  باب  حلي  فبات  سابًقا، 
الالفتات،  اهلتافات، وكتابة  غالًبا ما تكون هي املسؤولة عن اختيار 
الناشطون  حتّول  بينام  املختلفة،  االعالم  وسائل  مع  والتواصل 
القادمون من خارج احلي إىل “ضيوف” يف تلك الفاعليات، ومل يكن 
املوقع، وينطبق األمر عىل  املشاركة من هذا  أمامهم من خيار سوى 

حّي احلميدية، وعىل غريه من األحياء.
وبسبب  املدينة،  يف  الثوري  احلراك  تنظيم  آليات  تغريت  لقد 
استقالل كل حّي بنشاطه، باتت تنسيقية احلي هي اجلهة التي حتتكر 
أبو  الشعارات واهلتافات، ويقول  التظاهرات، وحتديد طبيعة  تنظيم 
عروبة: يف إحدى التظاهرات التي شاركت فيها، يف حي باب قبيل، 
كنت وبعض رفاقي يف نادي شباب احلرية قد كتبنا بعض الالفتات؛ 
كرامة،  حرية،  كتبنا:  الالفتات  إحدى  ويف  التظاهرة،  يف  نرفعها  كي 
2012، وعىل  عدالة اجتامعية، وكان ذلك يف الشهر األول من عام 
أعضاء  أن  إال  جتمعنا،  اسم  الالفتة  أسفل  نكتب  مل  أننا  من  الرغم 
كان  الالفتة،  رفع  من  ومنعونا  علينا،  اعرتضوا  قبيل  باب  تنسيقية 
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رفع  عن  املسؤولة  الوحيدة  اجلهة  هي  التنسيقية  أن  عىل  اعرتاضهم 
حتمل  نحملها  كنا  التي  الالفتة  وأن  الشعارات،  وترديد  الالفتات 
طابًعا “علامنًيا” ال يفضلونه. وفعاًل انصاع أبو عروبة ورفاقه لذلك، 
رفع  عن  امتنعنا  عروبة:  أبو  ويضيف  تلك.  الفتاهتم  يرفعوا  ومل 
الالفتات؛ ألننا مل نشأ أن تنقسم التظاهرة، أو نحدث شقاًقا فيها، عىل 

الرغم من استطاعتنا ذلك يف تلك األيام. 
ويف تلك املرحلة من بدايات عام 2012، كان اخلطاب السيايس 
للثورة يف مدينة محاة يف طريقه إىل التحول، من مجلة أشياء أخرى كانت 
-أيًضا- يف طور التغيري، ويف تلك املرحلة بدأت مفردات “اإلسالم 
السيايس” بالتسلل إىل خطاب املتظاهرين، وكان ذلك نتيجة جمموعة 
من العوامل التي تراكب بعضها مع بعض، وأخذت تشكل مالمح 
تلك املرحلة من عمر الثورة يف عموم سورية، ومنها مدينة محاة، كام 

سنالحظ.
التي  التحوالت  هذه  يف  أسهمت  التي  العوامل  أهم  من  كان   
جتري مناقشتها، نجاح نظام األسد يف حتطيم اجليل األول من الثورة، 
فمنذ األيام األوىل النطالق الثورة السورية، وأجهزة االستخبارات 
احلراك  قادة  سيام  ووال  الشباب،  الناشطني  تستهدف  السورية 
طلبة  كان  السورية،  الثورة  عمر  من  املبكرة  املراحل  ففي  الثوري. 
الثورة  رشائح  أشد  من  تعلياًم،  األكثر  والشبان  واجلامعات،  املعاهد 
تنظيم  عاتقه  عىل  وقع  من  هم  الشبان  هؤالء  وكان  ودينامية،  تأثرًيا 
التظاهرات، وكتابة الالفتات، والتواصل مع وسائل اإلعالم العاملية، 
عىل  الرشحية،  وهذه  الثوري،  احلراك  من  اإلعالمي  اجلانب  وتغطية 
وجه التحديد، كانت عابرة للمناطق واألحياء، وتعمل عىل مستوى 
عموم سورية، تعرضت لعدة محالت اعتقال واستهداف من األجهزة 
2011، كان اجليل األول من قادة  األمنية، ومع حلول هنايات عام 
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بسبب  السجون؛  يف  معظمه  ُصّفي  إما  سورية،  يف  الثوري  احلراك 
شدة التعذيب، أو أنه ُقتل عىل يد قناصة النظام، أو استمر النظام يف 
احتجازه يف أقبية املعتقالت، ومن ُكتبت له النجاة، وبقي حًيا، وخرج 
من املعتقل، فإن قساًم كبرًيا منهم خرج من املعتقالت منهًكا وحمطاًم 
متاًما، فآثر االنزواء، أو اهلجرة إىل خارج سورية، بينام قلة من هؤالء 
الشبان الشجعان من متكن مللمة جراحه، وأعاد االنخراط يف العمل 

الثوري.
سورية  يف  الثوري  احلراك  أفرز  املختلفة،  العوامل  هذه  ونتيجة 
جياًل ثانًيا للثورة، وبحسب مشاهدات الباحث، وباالستناد إىل عدد 
الثوري  الثاين للحراك  الناشطني السوريني، فإن اجليل  من شهادات 
هو اجليل الذي سبق مرحلة التسليح، وكان معظم شبان هذه املرحلة 

من احلرفيني والشغيلة األقل تعلياًم، مقارنة بجيل الثورة األول. 
إن مدينة محاة ال خترج عن هذه التجربة، فقد شهدت، فعاًل، منذ 
املدينة،  يف  الناشطني  حواجز  انترشت  عندما   ،2011 يوليو  متوز/ 
أن  اختاروا  الذين  الشبان  وهم  الثورة،  يف  جديد  جيل  تبلور  بداية 
يقفوا عىل احلواجز يف تلك األيام، وهم الذين سيتوجهون -الحًقا- 
ومن  الحًقا،  سنرى  كام  الشبان،  من  غريهم  قبل  السالح  محل  إىل 
أوساطهم -أيًضا- سيخرج قادة جدد للتظاهرات واحلراك الثوري 
أحيائهم،  حدود  داخل  اجلديدة  سلطتهم  ستكون  ولكن  املدينة،  يف 
بينام سيكون خطاهبم السيايس خمتلًفا اختالًفا جذرًيا عن خطاب قادة 

احلراك األوائل.
الثورة  التي أسهمت يف حتوالت خطاب  العوامل األخرى  ومن 
السورية، كان تسلل املال السيايس؛ فحتى أواخر عام 2011، كانت 
تندرج  معظمها  السورية  الثورة  ناشطو  هبا  يقوم  التي  الفاعليات 
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العموم،  وجه  عىل  الثوري،  والعمل  والتعاون  التطوع  إطار  ضمن 
ومل تكن حتتاج تلك الفاعليات إىل ميزانيات كبرية، فاألمر ال يتعدى 
ثمن األقمشة والكرتون الذي ُتكتب عليه الالفتات، إضافة إىل ثمن 
بعض املعدات األخرى املتعلقة بتنظيم التظاهرات، وغالًبا ما كانت 
يقدمها  تربعات  من  أو  أنفسهم،  الشبان  من  امليزانيات  تلك  ُتوفَّر 
أشخاص ميسورون، فضلوا املشاركة يف الثورة عرب هذا اإلمكان، أي 

عرب تقديم الدعم املادي.
البحث  إىل  الناشطني  الشبان  دفع  يف  عوامل  جمموعة  أسهمت 
محاة  جتربة  وتشكل  هبا،  يقومون  التي  للفاعليات  متويل  مصادر  عن 
فعىل  السورية؛  الثورة  مناطق  معظم  جتارب  مع  يتقاطع  أنموذًجا، 
سبيل املثال، بعد اقتحام النظام مدينة محاة، يف آب/ أغسطس 2011، 
الكبرية  األمهية  وكانت  املدينة،  عن  اإلنرتنت  قطع  إىل  النظام  عمد 
لإلنرتنت، يف تلك األوقات، أن السوريني احتاجوا إىل بعض الوقت؛ 
لكي يعرفوا أخبار اقتحام اجليش ممدينة محاة، فقطع اإلنرتنت أسهم 
يف عزل املدينة عن العامل اخلارجي؛ لذلك، راح الناشطون يبحثون عن 
بدائل، بعضهم كان يتوجه إىل الريف القريب من املدينة، ويستخدم 
اإلنرتنت، ولكن أغلبية الناشطني بارشت البحث عن حلول أخرى، 
وُبدئ  الفضائي،  اإلنرتنت  مرة-  -أول  عرفون  السوريوين  وكان 
من  خمتلفة  جهات  بدأت  وفعاًل  عليه،  احلصول  طريقة  عن  البحث 
خارج سورية تسهم يف التربع بأجهزة إنرتنت فضائي، ومل يكن هذه 
األجهزة، وكذلك الكامريات االحرتافية وأجهزة احلاسوب، وغريها 
الناشطني  إىل  تصل  تكن  مل  ذلك،  بعد  وصلت  التي  التقنيات  من 
املالئمة هلا،  املجموعات  التمويل ختتار  مجيعهم، وإنام كانت جهات 
وتسعى إىل دعمها مالًيا، مقابل بناء رشاكات بني اجلهة املمولة وشبان 
احلراك الثوري، وكلمة “رشاكات” -هنا- هي كلمة ملطفة يف وصف 

عالقة التبعية التي ستجمع هذه املجموعات مع اجلهات الداعمة.
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احلراك  إىل  السيايس  املال  تسّلل  وغريها،  اآلليات،  هذه  وعرب 
احلراك  قادة  تركيبة  يف  كبرًيا  أثًرا  التطورات  هلذه  وكان  الثوري، 
الثوري، وتركيبة جمموعات العمل امليداين؛ فبسبب التمويل ظهرت 
جمموعات متكنت احلصول عىل الدعم، بينام جمموعات أخرى مل تقبل، 
أو مل ُيتح هلا الدعم املايل؛ لذا، فقد اضمحلت -مع الوقت- واختفت 

من مشهد احلراك الثوري.
موضوع  كان   ،2012 عام  وبدايات   ،2011 عام  هنايات  ومع 
حيث  السورية،  الثورة  مشهد  يف  واضًحا  شيًئا  بات  قد  التمويل 
تكاثرت األطراف الداعمة، وتنوعت مصادر ضّخ األموال، وسمع 
 ،)N.G. Os( السوريون يف تلك األيام، وربام أول مرة ، بمصطلح الــ
وبات -بعد هذا التاريخ- من الصعب إحصاء عدد اجلهات املمولة.

مل يكن التمويل يف يوم من األيام بريًئا، فهو يتطابق مع األهداف 
املعلنة للجهة املمولة، ودائاًم كان التمويل يأيت يف سياق تطابق املصالح 
وحتقيق املنفعة، ويف جتربة مدينة محاة الكاشفة، نستطيع -عرب متابعة 

جمموعة من األمثلة- توضيح األمر.
 يف كل املرحلة التي سبقت اقتحام اجليش مدينة محاة، حافظ شبان 
تظاهراهتم،  يف  يرددوهنا  كانوا  التي  الشعارات  من  جمموعة  عىل  الثورة 
السوريني  أطرب  الذي  )فرهود(  القاشوش  األثناء-  تلك  -يف  وبرز 
الرايات  إىل  إضافة  كله،  ذلك  وكان  املعربة،  وأناشيده  الثورية  بأشعاره 
والالفتات والعبارات املكتوبة عىل اجلدران، يشبه ما كان سائًدا يف عموم 
سورية، وتؤكد العودة إىل مشاهدة تلك املقاطع من الفيديو التي انترشت 
عن احلراك الثوري يف هذه املرحلة املعنية بالنقاش، أن معظم الشعارات 
كانت هلا طبيعة عامة، تتمحور حول شعارات متفق عليها من الناشطني، 

شعارات كاحلرية والكرامة، وبناء الدولة املدنية والديمقراطية... إلخ. 



157

عموم  يف  بالتغري  الشعارات  هذه  بدأت   ،2011 عام  أواخر  يف 
سورية، وليس يف محاة، فحسب، وبدأ منشدو الثورة أنفسهم بالتغري، 
ومن خالل متابعة أرشطة الفيديو التي عرض من خالهلا الناشطون 
ففي  التغيريات؛  هذه  تلمس  يمكن  الثورية،  وفاعلياهتم  تظاهراهتم 
 ،2012 عام  يناير  الثاين/  كانون  بتاريخ  قبيل،  باب  حّي  يف  تظاهرة 
“أبو  اسمه  شاب  التظاهرة  يف  يقودهم  كان  الذين  الشبان  سيهتف 
صهيب احلموي”، بمجموعة من الشعارات املعتادة، إال أن الشاب 
أبا صهيب يبدأ -فجأة- بإطالق هتاف غريب عن أجواء محاة، يقول 
بدنا إعالن  نور،  “يا شيخنا ويا عرعور، ييل بوجهك شعلة  اهلتاف: 
ترديد  هو  األمر  يف  الغريب  وكان  اإلسالمية”،  بالرصخة  اجلهاد 
 – تظهر  بدأت  شعارات  وتكرارهم  وراءه،  الشعار  هذا  املتظاهرين 
مرة-  -أول  سنسمع  وفيها   ،2012 عام  بداية  مع  األوىل-  املرة  يف 

بمفردات ذات طابع ليس إسالمًيا، فحسب، وإنام طائفي أيًضا. 
التي  اجلهات  أهم  أحد  األيام-  تلك  -يف  العرعور  الشيخ  كان 
املجموعات  هذه  املدينة،  يف  الثوري  احلراك  جمموعات  بعض  متول 
الشبان،  استقطاب  عىل  قدرة  أكثر  أصبحت  بالدعم  حظيت  التي 
احلراك  رأس  عىل  وتقف  واملعدات،  األجهزة  متتلك  وأصبحت 
امليداين يف املدينة. يتشابه األمر مع تنظيم اإلخوان املسلمني السوري 
مستلزماهتا،  ووفر  دعمها  جمموعات  -أيًضا-  لنفسه  أوجد  الذي 
-بعدئذ-  الكامل  وانصياعها  املجموعات،  هذه  والء  ضامن  مقابل 

لتوجيهات اجلهة الداعمة.
ال ينحرص األمر يف العرعور)16(، أو يف تنظيم اإلخوان املسلمني، 
)6)) من املدهش، أن العرعور عندما توجه عرب إحدى الفضائيات بخطاب طائفي، وأساء من خالله إىل عدد 
الرتاجع من ترصيحاته، وكان ذلك  أبناء مدينة حامة بشدة، وفرضوا عليه  له  الطوائف السورية، تصدى  من 
قبل اقتحام حامة يف آب ))20، إال أنه بعد هذا التاريخ، بات للعرعور من يُهتف باسمه يف تظاهرات حامة، 

ويُحمل بعٌض من أفكاره.
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بل تعددت جهات الدعم وتنوعت يف تلك املراحل من عمر الثورة، 
املجمل، وأدى  الثوري، يف  احلراك  وانعكس هذا كله يف سريورات 
-من مجلة عوامل أخرى- إىل الذهاب يف اجتاه أسلمة خطاب الثورة، 
إذا جاز التعبري، ودفعه إىل مزيد من التطرف. يف تلك األيام، بدأ أول 
اهلتافات التي هتف هبا شبان احلراك الثوري لـ “اجليش احلر”، وكان 
قيد التبلور أواخر عام 2011، ليصبح -مع بداية عام 2012- جزًءا 

من املشهد العام للثورة السورية وحتوالهتا الالحقة.

3. شدة القمع وبداية تكون اجلناح العسكري للثورة 
تعرضت مدينة محاة، يف أثناء الثورة السورية إىل عدد من محالت 
استهدفت  التي  السورية  االستخبارات  أجهزة  من  الشديد  القمع 
دائرة  ذلك-  -بعد  توسعت  ثم  وناشطيها،  املدينة  شبان  خالهلا  من 
املرات  مجيع  ويف  املدينة،  أبناء  من  واسعة  رشحية  لتطال  االستهداف 
أجهزة  خالله  وارتكبت  محاة،  يف  الثوري  احلراك  فيها  ُقمع  التي 
فعل  رد  كان  املدينة،  أبناء  بحق  املجازر  من  سلسلة  االستخبارات 
الثوار، كام الحظنا يف سياق النص، مزيًدا من التحدي واإلرصار عىل 
من  عليه  متفًقا  موقًفا  ذلك  وكان  السلمية،  العمل  بآليات  التمسك 

أهايل مدينة محاة معظمهم.
آب/  يف  املدينة  اجليش  اقتحام  بعد  تغري  املوقف  هذا  أن  إال 
يف  تدور  احلامية  املناقشات  بدأت  حيث   ،2011 عام  أغسطس 
عن  والدفاع  السالح  محل  رضورة  حول  للشبان،  الضيقة  األوساط 
النفس، كام ساد اعتقاد -يف تلك األثناء- بأن هذا النظام من الصعب 
استئصاله من دون عنف، وهي أفكار كان هلا من الوجاهة ما جيعلها 

مقنعة يف أوساط الشباب الثائر. 



159

املرحلة  البدايات يف  السالح يف مدينة محاة، وكانت  وأخرًيا مُحل 
اختارت  حني   ،2012 عام  وبداية   2011 عام  هناية  بني  الواقعة 
التظاهرات،  ومحاية  السالح  محل  الشبان  من  صغرية  جمموعات 
بذلك.  األحوال  تسمح هلم  ما  بقدر  األمن  لقوى  التصدي  وحماولة 
مل تذهب محاة يف جتربة محل السالح إىل أبعد من ذلك، كام سنالحظ 

ذلك مبارشة.
ترى، من محل السالح يف محاة، ومتى، وكيف، وملاذا؟

مرحلة  يف  قرروا  الذين  الشبان  فيهم  بمن  السوريني،  من  كثري 
يف  السالح  محل  بأن  يرجح  األسد،  نظام  ومواجهة  السالح  محل  ما 
أنفسهم،  الدفاع عن  السوريني  أتى يف سياق حماولة  السورية  الثورة 
وعن عائالهتم وحرمة منازهلم، وأن ذلك كان الدافع الرئيس الذي 
دفع بالشبان إىل محل السالح، وهو أمر حقيقي، وله ما جيعله تفسرًيا 

مقبواًل، ال بل مرشوًعا.
تقف  املرشوعة،  والدوافع  املبارشة،  األسباب  خلف  أن  إال 
-يف  أفضت  التي  واألسيقة  واحلوادث  التفاصيل  من  كبرية  جمموعة 
السورية،  الثورة  عمر  من  الثانية  املرحلة  مالمح  حتديد  إىل  جمملها- 
وهي مرحلة الكفاح املسلح، وما تفرع منه الحًقا؛ فمن الشبان الذين 
قرروا محل السالح يف مدينة محاة، وما انتامءاهتم االجتامعية، وطبيعة 

نشاطهم االقتصادي، واملوقع الذي يشغلونه يف السلم االجتامعي؟ 
خالل الفرتة املمتدة بني أيار وهناية متوز/ يوليو، من عام 2011، 
مع  ذلك  وترافق  عليها،  األمنية  القبضة  تراجع  محاة  مدينة  شهدت 
حال هنوض كبرية عىل مستوى احلراك امليداين، وتعزز ذلك يف متوز/ 
يوليو، حيث باتت املدينة أشبه باملحّررة من قبضة نظام األسد؛ هذا 
الرصحية.  وبأسامئهم  علنًا،  العمل  إىل  معظمهم  بالناشطني  دفع  كله 
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نظام األسد -عرب أجهزته  فيها  التي متكن  املرحلة هي  تلك  وكانت 
دينامية  الناشطني  أكثر  بأسامء  طويلة  قوائم  إحصاء  االستخباراتية- 
وتأثرًيا يف حراك الشارع، واسُتخدمت تلك القوائم، وما حتتويه من 
عام  أغسطس  آب/  يف  املدينة،  اجليش  اقتحام  مرحلة  يف  معلومات 

.2011

هؤالء  منازل  االستخبارات  قوى  استهدفت  االقتحام  أثناء  ويف 
ذلك  -يف  القوات  تلك  ونجحت  وجودهم،  وأماكن  الناشطني، 
أودعوا  الذين  الشبان  من  املئات  عىل  القبض  إلقاء  يف  الوقت- 
املعتقالت، وتعرضوا ألشد أنواع التعذيب واالنتهاكات، بينام نجح 
عدد من الشبان يف التواري عن األنظار، واإلفالت من قبضة أجهزة 
حياهتم  إىل  العودة  يتمكنوا  مل  الشبان  هؤالء  أن  إال  االستخبارات، 
الطبيعية، بعد انتهاء اجليش من عملياته العسكرية يف املدينة، وظلوا 
هاربني يف أزقة املدينة، متخفني عن أنظار أجهزة األمن املرتبصة هبم 

يف كل مكان.
وتوجه  مكَرًها،  مدينته  مغادرة  فّضل  الشبان  هؤالء  من  بعض 
اخلارج،  إىل  سورية  غادر  أو  محاة،  من  القريب  الريف  إىل  بعضهم 
أما من بقي من هؤالء الشبان داخل محاة، فقد اختار محل السالح، 
هذا  يف  فيه.  نفسه  وجد  الذي  للمأزق  حاًل  النفس،  عن  والدفاع 
الوسط من الشبان تشّكلت املجموعات األوىل التي محلت السالح. 
يد  االعتقال عىل  الشبان- خياًرا بني  إىل هؤالء  األمر -بالنسبة  كان 
األجهزة األمنية، أو الدفاع عن النفس؛ حتى لو أدى ذلك إىل مقتلهم.

يف تلك األثناء كان ثمة من ُكتب له اخلروج حًيا من املعتقل، فيرسد 
تفاصيل جتربته عىل رفاقه، وكانت جتربة االعتقال واحدة من أقسى 
التجارب التي خاضها الناشطون، وكانت تلك الروايات كفيلة بدفع 
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الشبان إىل عمل أي يشء، بام فيها املوت، بوصفه خياًرا أخرًيا، برشط 
أال يقعوا يف قبضة أجهزة االستخبارات السورية سيئة السمعة.

الناشطني،  الشبان -بعدئذ- رشحية أخرى من  انضمت إىل هؤالء 
وهم الشبان الذين خاضوا جتربة املعتقل، وخرجوا أحياء منها، وكان 
يف  الرغبة  إىل  منهم  كثري  بدفع  كفياًل  له  تعرضوا  الذي  األذى  حجم 
االنتقام، وحماسبة األجهزة األمنية التي مل تدع شيًئا يتعلق بانتهاك حقوق 
اإلنسان وكرامته إال وفعلته بحق املعتقلني. كان شعوًرا بالغضب يسيطر 
عىل هذه الفئة من الشبان، وحيفز يف أعامقهم رغبة الثأر، واالستمرار يف 
مواجهة أجهزة االستخبارات، والتصدي هلا، )أظن أن الشعور بالعجز 
أيًضا، وعدم القدرة عىل مواجهة النظام مواجهة حقيقية فاعلة ومؤثرة، 

كان سبًبا إضافًيا حلمل السالح، فالسالح قوة، سلطة، وفاعلية(.
بداية  بني  املمتدة  املرحلة  يف  محاة،  مدينة  يف  الضحايا  عدد  ارتفع 
احلراك الثوري يف املدينة، وهناية عام 2011، إىل بضعة آالف، منهم 
من ُقتل، ومنهم من ُأصيب بجروح خطِرة، ومنهم من بقي معتقاًل يف 
أبناء  الضحايا  هلؤالء  كان  املصري.  جمهول  االستخبارات  فروع  أقبية 
واخوة وأحباب؛ فشكلت خسارهتم صدمة هلم، دفعتهم إىل الشعور 
الشبان  هؤالء  وسط  ومن  الثأر،  يف  والرغبة  واملرارة،  بالغضب 

اندفعت رشحية منهم إىل محل السالح، والبحث عن سبل الثأر.
أوىل  تشكلت  التنوع،  هذا  ومن  االجتامعية،  الفئات  هذه  من 
وكانوا  احلر”،  “اجليش  بــ  بعدئذ  الناشطون  سيدعوه  ما  جمموعات 
أحد  أن  أو  األمنية،  وأجهزته  األسد  نظام  ضحايا  من  أغلبيتهم  يف 
أحباهبم كان من هؤالء الضحايا، وانضم إليهم -مع الوقت- شباٌن 
يف مقتبل العمر، قرروا مغادرة قوات اجليش النظامي واالنشقاق منه، 

واالنضامم إىل رفاقهم يف “اجليش احلر”.
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والثقافية  الطبقية  االنتامءات  عن  تفصيلية  معلومات  توجد  ال 
هلؤالء الشبان يف “اجليش احلر”، وال عن طبيعة نشاطهم االقتصادي 
2011، كذلك  السورية، عام  الثورة  اندالع  التي سبقت  املرحلة  يف 
ومعدالت  التعليمي  مستواهم  عن  إحصائية  معلومات  تتوافر  ال 
االستعاضة  من  بديل  ال  املوثوقة،  املصادر  وبغياب  أعامرهم، 
باملالحظة، وبالشهادات التي قد تلقي الضوء عىل كثري من املعلومات.
من محل السالح؟ من خالل جمموعة من الدراسات التي أجراها 
الثورة  تسلح  يف  سامهت  التي  والعوامل  الرشوط  حول  الباحث 
السورية، يف مناطق خمتلفة من سورية، أشارت املالحظة إىل أن لكل 
منطقة من سورية خصوصية، وأن هذه اخلصوصية لعبت دوًرا مهاًم 
وتركيبتها  السالح،  محلة  من  األوىل  املجموعات  طبيعة  حتديد  يف 
العالقات  أن  املثال-  سبيل  -عىل  الحظنا  كنا  فقد  االجتامعية؛ 
يف  كبرٌي  دوٌر  هلا  كان  سورية،  رشقي  الزور،  دير  مدينة  يف  العشائرية 
أن  الحظنا  قد  وكنا  هناك،  احلر  اجليش  جمموعات  تركيبة  طبيعة 
املجموعات العمل املسلح األوىل، كانت تنتمي إىل أحياء حمددة، وإىل 
عشائر سورية بعينها، ويف ما بعد، أي بعد تبلور العمل املسلح، بات 

لكل عشرية كياهنا العسكري اخلاص هبا. 
ففي مدينة الزبداين، غريب دمشق، كان األمر خمتلًفا، حيث تسود 
الرتكيبة  من  العشائرية  العالقات  وختتفي  مدينية،  عائلية-  عالقات 
ما- عىل عموم حميط  ينطبق -إىل حد  أمر  للمدينة؛ وهو  االجتامعية 
العاصمة دمشق، حيث تلعب “العائلة” الدور الذي تلعبه العشرية يف 
املجموعات األوىل من  رشقي سورية وجنوبيها؛ ومن هنا، تكونت 
اجلناح املسلح للثورة يف الزبداين من شبان مدعومني بقوة عائالهتم 
التي غالًبا ما يكون هلا ثقٌل اجتامعٌي يف املدينة، وتوفر شبكة عالقاهتا 

املناخ املالئم حلملة السالح. 
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باستثناء  العشائرية،  العالقات  ختتفي  فتكاد  محاة،  مدينة  يف  أما 
بعض األحياء التي تقطنها -يف األصل- عائالت من خارج املدينة، 
انتقلت للعيش يف مدينة محاة منذ سنوات طويلة، وهي عائالت من 
املدينة،  سكان  باقي  أّما  خمتلفة،  سورية  عشائر  إىل  تنتمي  أو  البدو، 
فتحكمهم -إىل حد ما- عالقات عائلية، من جهة، وعالقات مدينية 
مرجعية  والدينية،  العلمية  واملنزلة  االقتصادية،  املنزلة  من  جتعل 
سمة  وهي  محاة،  مدينة  يف  االجتامعية  العالقات  تركيبة  يف  حاسمة 
تتقاطع فيها محاة مع مدن سورية أخرى، كمدينة حلب شاميل سورية، 

ودمشق العاصمة. 
تركيبة  حتديد  يف  -جمتمعة-  أسهمت  مجيعها  العوامل  وهذه 
من  أوذوا  شبان  فهم  املسلح،  للعمل  األوىل  املجموعات  وطبيعة 
ينحدرون من  مبارش، وهم شبان  أو غري  مبارًشا  أًذى  األسد  نظام 
بيئات شعبية مهمشة، ومن أحياء فقرية، هي أقرب إىل العشوائيات، 
نشاطهم  عىل  ويغلب  جيد،  بتعليم  حيظوا  مل  شبان  -أيًضا-  وهم 
وهلذه  البطالة؛  أوساطهم  يف  وتتفشى  احلريف،  العمل  االقتصادي 
احلواجز،  يف  العمل  إىل  منهم  كبري  عدد  اندفع  مجيعها،  األسباب 
وسلطتهم  رشعيتهم  واكتسبوا  محاة،  يف  -هذه-  انترشت  عندما 
شعروا  التي  السلطة  من  أي  بالتحديد،  املوقع  هذا  من  الالحقة 
التي  السلطة  تنامت  إدارهتم تلك احلواجز، وبعد ذلك  أثناء  هبا يف 
امتلكوها بعد امتالكهم السالح، وليس من خالل املوقع االجتامعي 
الذي يشغلونه، وتشغله عائالهتم يف السلم االجتامعي، أو اكتسبوها 
الرشحية  هذه  السلمي.  العمل  مرحلة  يف  الثورية  ممارستهم  من 
التي  اجلهات  استهدفتها  التي  هي  املدينة،  جمتمع  من  االجتامعية، 
الثورة السورية، ويف هذه األجواء نشطت  كانت ترغب يف تسليح 

هذه األطراف، ووجدت ضالتها.



164

يف  العوامل  من  جمموعة  أسهمت  ومتى؟  السالح؟  محل  كيف 
شدة  مقدمتها  يف  وكان  األوىل،  احلر”  “اجليش  جمموعات  تشكيل 
ال  ذلك  أن  إال  الناشطني،  الشبان  بحق  األمنية  واملالحقات  القمع، 
ففي  ذلك،  عن  أمهية  تقل  ال  أخرى،  أسباب  وجود  -أيًضا-  ينفي 
املناخ  هذا  من  األطراف  بعض  استفاد  سورية،  أنحاء  يف  كام  محاة، 
الذي بات عليه احلراك الثوري يف املدينة، وعندما أوصل نظام األسد 
هذه  استغلت  السالح،  بحمل  التفكري  نقطة  إىل  الناشطني  الشبان 
األطراف األوضاع ومالبساهتا، ونشطت يف أوساط الشبان، حماولة 
إقناعهم بحمل السالح، وربام كان تنظيم اإلخوان املسلمني، وحتى 
الشيخ عدنان العرعور، يف مقدمة هذه األطراف التي وفرت السالح 
املسلح،  للعمل  األوىل  املجموعات  تشكيل  أجل  الالزم؛ من  واملال 

وهذا ال ينفي وجود أطراف أخرى أيًضا.
الثوري يف  أنه منذ انطالقة احلراك  التجربة السورية إىل  تشري 
خارجها،  ومن  سورية  داخل  من  خمتلفة،  أطراف  سعت  سورية 
الثائرين إىل محل  بام فيها نظام األسد ذاته؛ من أجل دفع الشبان 
الثاين  النصف  املحاوالت معظمها؛ حتى  تلك  أن   إال  السالح، 
وكان  الثورة،  مجهور  من  بالرفض  جوهبت   ،2011 عام  من 
أن شدة  إال  للثوار،  إسرتاتيجًيا  السلمي خياًرا  بالعمل  التمسك 
القمع، وازدياد عمليات االعتقال بحق الناشطني، أسهام يف بلورة 
مناخ عام، جعل من محل السالح شيًئا مرشوًعا، وغالًبا ما كان 
حُيسم أمر محل السالح بعد كل جمزرة تقرتفها قوات األسد بحق 

املدنيني. 
يف حدود ترشين األول/ أكتوبر، من عام 2011، بدأت جمموعات 
عىل  األمر  واقترص  محاة،  مدينة  يف  الظهور  يف  األوىل  املسلح  العمل 
جمموعات صغرية، ال تضم سوى بضعة أفراد، واقترص تسليح هؤالء 
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ذلك  وبعد  عموًما،  اخلفيف  والسالح  اآللية،  البنادق  عىل  الشبان 
أقدمت هذه املجموعات عىل تصنيع أنواع بدائية من املتفجرات التي 
اسُتخدمت يف املفخخات؛ وتزامن ظهور هذه املجموعات مع تراجع 
احلراك الثوري يف املدينة يف تلك األوقات، من تظاهرات وفعاليات 
ثورية خمتلفة، ومع بداية تبلور اخلطاب اإلسالمي للثورة، مع هنايات 

عام 2011 وبداية عام 2012.
ملاذا مُحل السالح؟ يرى أبو عروبة أن محل السالح يف سورية، أتى 
بعد أن سادت قناعة، لدى قطاعات واسعة من مجهور الثورة السورية، 
يف  حدث  كام  السلمية،  بالوسائل  األسد  نظام  إسقاط  إمكان  بعدم 
تونس ومرص، حيث نجح الثوار يف تلك البلدان يف إسقاط أنظمتهم، 
بعد ميض وقت قصري من بدء ثورهتم، بينام التجربة السورية أقرب إىل 
التجربة الليبية يف ذلك الوقت، وبحسب أيب عروبة، كانت يف تلك 
األوقات قد بدأت تتبلور قناعة، لدى عموم السوريني املنتفضني، بأن 
نظام األسد أشبه بنظام معمر القذايف، وأن النظامني كليهام ال يمكن 

إسقاطه إال بواسطة العنف. 
ويف احلقيقة أسهمت جمموعة من العوامل يف تعميق هذا التفكري 
الوسائل؛  بكل  وُسعي  السورية،  الثورة  ناشطي  من  كبري  قسم  لدى 
من أجل “رشعنة” محل السالح، وجعله الطريق الوحيدة إىل إسقاط 
النظام، وقد لعبت أقسام من املعارضة هذا الدور، بينام تكفلت دول 
“أصدقاء الشعب السوري” بنرش هذا الوهم، من خالل سلسلة من 
السورية  املعارضة  تنرشها، حول دعم  التي أخذت  املضللة  الوعود 
تلك  -يف  انترش  حيث  ليبيا،  جتربة  تكرار  وربام  والذخائر،  بالسالح 
عىل  مقبلة  سورية  بأن  اعتقاد   ،2011 عام  هنايات  من  األوقات- 

تدخل دويل، سيسهم يف إسقاط نظام األسد.
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وانقسمت املعارضة الرسمية حول املوقف من تسليح الثورة -يف 
ذلك الوقت- إىل قسمني: ففي الوقت الذي عمل فيه تنظيم اإلخوان 
املسلمني –وحلفاؤه- بكل جهد من أجل دفع هذا اخليار إىل املقدمة 
يف املجلس الوطني الذي كان هييمن عليه، فإن هيئة التنسيق، وعىل 
رأسها حزب العمل الشيوعي، حذرت من مغبة هذا اخليار، وحجم 

املخاطر التي سيجرها عىل البالد.
ويقول الدكتور عبد العزيز اخلري)17(، أحد أبرز قادة حزب العمل 
الشيوعي، وأحد قادة هيئة التنسيق الوطني، يف حديثه عن السجاالت 
التي كانت دائرة، أواخر عام 2011، حول خيار تسليح الثورة: “منذ 
اللحظة األوىل، كان لدينا موقف مستند إىل قراءة وحتليل، وأيًضا إىل 
جتارب الشعوب العربية التي سبقتنا إىل الثورة )مرص وتونس(، وهي 
يف  خيارها  عىل  املحافظة  من  ومتكنت  تنجح،  أن  استطاعت  جتارب 

سلمية ثورهتا”)18(.
يف بداية احلراك كان املتظاهرون يطالبون باحلرية والكرامة، يقول 
طبيعة  ولكن  معينة،  بإصالحات  يطالبون  كانوا  شئتم،  وإذا  اخلري، 

)7)) الدكتور عبد العزيز الخري، من مواليد مدينة القرداحة، عام ))9)، درس الطب يف جامعة دمشق، وتخرج 
فيها عام 976). الحقته السلطات السورية النتامئه إىل حزب العمل الشيوعي، حيث بقي متخفيًا عن األنظار 
القبض عليه يف بداية شباط/ فرباير عام 992)،  مدة 0) سنوات داخل سورية؛ هربًا من االعتقال، ثم ألقي 
وأصدرت عليه محكمة أمن الدولة -عام -)99) حكاًم بالسجن مدة 22 عاًما بتهمة االنتامء إىل حزب سيايس 
االعتقال يف سجن صيدنايا  مدة  الخري  وأمىض  األمة.  نفسية  توهن  أن  شأنها  من  كاذبة  أنباء  ونقل  محظور، 
العسكري، حيث مارس الطب، وعالج ما يزيد عىل 00) ألف حالة قبل أن يُفرج عنه عام )200، من جراء 
ضغوط دولية. يف ما بعد، ويف عام 2)20، ألقت أجهزة االستخبارات القبض عىل الخري، ومنذ ذلك التاريخ والخري 

أحد مجهويل املصري يف سورية.

)8)) لقاء أجراه الباحث مع الدكتور عبد العزيز الخري، يف ترشين ثاين/ نوفمرب عام ))20، يف دمشق، وتناول 
اللقاء عدًدا من القضايا التي كانت مثارة يف تلك األيام، من مثل موضوع تسليح الثورة، وموضوع املوقف من 
http://www.akhbarboom.com/ :التدخل الخارجي... إلخ، ميكن االطالع عىل تفاصيل اللقاء يف هذا الرابط

archives/(00(
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إىل تصعيد  بالناس  دفع  واملتوحش،  والدموي  األمني  النظام  فعل  رد 
شعاراهتا خطوة فخطوة، فبتنا نسمع بشعارات تطالب -أواًل- بـإسقاط 
تعرب  أصبحت  حتى  العقالنية؛  املطالب  -الحًقا-  وجتاوزت  النظام، 
الرئيس،  بـإعدام  املطالبة  حد  إىل  ووصلت  والغضب،  االنفعال  عن 
وهو شعار يعرب عن الغضب، أكثر من أي يشء آخر، وهو يشء مفهوم 
بالنسبة إلينا، ولكن -باملعنى السيايس- علينا أال ننزلق إىل هذا املكان؛ 
ألنه إن كنا سنؤسس لنظام بديل، فلن يكون لدينا احلق يف اإلعدام، 

فهذا احلق ُيمنح للمؤسسات القضائية، حًقا وحرًصا.
رصيد  هي  الثورة  سلمية  أن  رؤية  تزال-  -وما  لدينا  كانت  لقد 
الثورة  اندالع  وقبل  خصمها،  عىل  تتفوق  جيعلها  هلا،  إسرتاتيجي 
بدء  مع  لكن  وآمنًا،  سلمًيا  متدّرًجا  تطوًرا  تريد  قوى  هناك  كانت 
رقعة  اتساع  قاعدة  عىل  وذلك  التدرج،  فكرة  ستضمحل  الثورة، 
احلراك الشعبي، وما سيبقى هو فكرة “السلمية” و”االنتقال اآلمن”، 
الدفع  خالل  من  السمتني،  هاتني  من  النيل  عىل  أرص  النظام  أن  إال 
باجتاه العنف، وتسلح الثورة، ويف سبيل ذلك، توسل بكل ما أتيحت 
املمنهج،  والقتل  احلرمات،  وانتهاك  الوحيش،  القمع  وسائل  من  له 

دافًعا الناس -عرب هذه املامرسة- إىل محل السالح”.
قد يشّكك بعضهم يف أن نظام األسد كانت له اليد الطوىل يف تسليح 
عن  حتدثوا  الذين  السوريني  الناشطني  شهادات  يف  ويشكك  الثورة، 
أهايل  إىل  وصوهلا  االستخبارات  أجهزة  يرّست  األسلحة  من  كميات 
املدن والبلدات السورية املنتفضة، منذ األشهر األوىل للحراك الثوري 
يف سورية، إال أن مزيًدا من التدقيق جيعلنا ندرك الفائدة التي كان النظام 
كان  احلقيقة  “يف  اخلري:  يقول  ذلك  ويف  الثورة،  تسليح  من  ينتظرها 
فجّر  إسرتاتيجية؛  أي مصلحة  الثورة،  تسليح  للنظام مصلحة عليا يف 
الثوار إىل التسّلح، يعني أنه جيرهم إىل ميدانه، وهو امليدان املتفوق فيه 
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أصاًل، وبذلك يفقد الثوار تفوقهم األخالقي، بوصفهم ثواًرا يسعون 
-يف  ويسعون  املواطنني،  ضد  العنف  يستعمل  ال  بديل،  نظام  بناء  إىل 
عموًما.  والقانون  والقضاء  الدولة،  مؤسسات  بناء  إىل  السياق-  هذا 
ولكن عندما تتسلح الثورة، فهي ستخرس هذه امليزة إىل حد كبري. ومن 
جهة أخرى، سنالحظ أنه مهام تسّلح املدنيون يف مواجهة جيش مسلح 
مدرب عىل القتل، فمعركتهم خارسة، معركة املدنيني ضد اجليش حُتسم 
وميدانًيا  عسكرًيا  سُتحسم  -حتاًم-  ولكنها  الثوار،  ملصلحة  سياسيا 
جهات  وهناك  السالح،  محل  إىل  الثوار  دفع  النظام  النظام.  ملصلحة 
غّذت هذا االجتاه، من خارج النظام، ومن خارج البلد؛ من أجل خدمة 

مصاحلها، وليس من أجل خدمة مصالح الثورة، أو الشعب السوري.
لألسف من حيمل السالح اليوم، يقول اخلري، عىل الرغم من تفهمنا 
السياسية  املسؤولية  لكن  باليأس،  وشعوره  املرشوع،  وغضبه  ألمله 
النظام،  يريده  الذي  امليدان  إىل  االنجرار  خماطر  إىل  ننّبهه  أن  تقتيض 
ستخرس  لكنك  غضبك،  ستفرغ  امليدان  هذا  ففي  فيه؛  متفوق  وهو 
معركتك”. وعىل الرغم من متسك اخلري اجلذري بخيار سلمية الثورة 
السورية، إال أن االستخبارات السورية اعتقلته يف 21 أيلول/ سبتمرب 

عام 2012، وبقي -حتى كتابة هذه السطور- جمهول املصري.
الوعود  يقدم  من  ثمة  كان  املعارضة،  من  األخرى  الضفة  وعىل 
تدخل  إلمكان  الرتويج  عرب  تضليلهم،  يف  ويسهم  للسوريني، 
عسكري خارجي يف سورية، حيسم األمر ملصلحة املنتفضني. وكان 
ثمة من يرّوج إلمكان احلصول عىل الدعم العسكري للثوار، وتوفري 
مستلزمات الكفاح املسلح يف عموم سورية، وكانت كل تلك األخبار 
العوامل األخرى- يف دفع  والترصحيات املضللة تسهم -إىل جانب 
الشبان الثائرين إىل محل السالح، والدخول يف مواجهة عسكرية مع 

قوات األسد.
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4. جمموعات اجليش احلر يف أحياء محاة
يف املرحلة املمتدة بني ترشين األول/ أكتوبر عام 2011، وأواخر 
عام 2012، انترشت يف أحياء مدينة محاة بضع جمموعات من الشبان، 
ومن  التشكيل،  قيد  كان  الذي  احلر“  ”اجليش  إىل  انتامئها  أعلنت 
الدين“  صالح  ”كتيبة  الوقت  ذلك  يف  انترشت  التي  األسامء  بعض 
يف حي جنوب امللعب، و”كتيبة سور العايص“ يف حي الشيخ عنرب، 
و”كتيبة عبد اهلل بن الزبري“ يف حي العليليات، وحي الفراية، و”كتيبة 
يف  الفداء“  أيب  و”كتيبة  القصور،  وحّي  األربعني  حّي  يف  الصيادة“ 
بعضها  املتفرقة،  املجموعات  بعض  إىل  إضافة  واألربعني،  احلميدية 
قبيل  وباب  اجلرامجة  أحياء  يف  مستقل  وبعضها  الكتائب،  هذه  يتبع 
واحلوارنة وطريق حلب. ومل يكن عدد الشبان املنضوين حتت أجنحة 

هذه املجموعات يتجاوز بضع مئات.
املجلس  تشكيل  ُأعلن   2012 عام  من  مارس  آذار/  ويف 
العسكري يف محاة، بقيادة الرائد عيل حممد أيوب)19(، وضّم املجلس 
العسكري  املجلس  قيادة  حتت  وانضوى  محاة،  يف  الكتائب  بعض 
بعض الكتائب، مثل “كتيبة مغاوير العايص“، بقيادة النقيب خالد عبد 
الرزاق الطويل، و“كتيبة شهداء العايص“، بقيادة النقيب حممد خالد 
الشيخ  حسني  أول  مالزم  بقيادة  الزبري“،  بن  طلحة  و”كتيبة  مطر، 
الضيف،  لبيب  أول  مالزم  بقيادة  الدين“،  صالح  و”كتيبة  خلف، 
و”كتيبة أيب الفداء“، بقيادة املالزم أول خلدون دياب، و”كتيبة أبناء 

شهداء محاة 1982“، بقيادة مالزم أول عدي العيل.

)9)) لالطالع عىل بيان تشكيل املجلس العسكري يف حامة، ميكن مراجعة الرابط أدناه، تاريخ النرش: 2)-)-
،20(2

https://www.youtube.com/watch?v=u7tSPAAm9fI 

https://www.youtube.com/watch?v=u7tSPAAm9fI
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-بكثافة-  احلواجز  انترشت  محاة،  مدينة  اجليش  اقتحام  وبعد 
املدينة  مداخل  معظم  يف  اجليش  قوات  وانترشت  املدينة،  داخل 
أهايل  االنتهاكات بحق  وأحيائها، ومارست هذه احلواجز كثرًيا من 
املدينة، إضافة إىل أهنا كانت السبب يف اعتقال العرشات من الشبان، 
إىل  اقتيد  من  ومنهم  االستخبارات،  ألجهزة  مطلوًبا  كان  من  منهم 

اخلدمة اإللزامية يف صفوف اجليش.
إىل  احلواجز  هذه  حتولت  مناقشتها،  جتري  التي  الفرتة  تلك  يف 
املقاتلة  املجموعات  نفذت  حيث  احلر“؛  ”اجليش  لشباب  أهداف 
احلواجز  سيام  ووال  احلواجز،  هذه  ضد  عملياهتا  من  األكرب  العدد 
التابعة ألجهزة االستخبارات، بينام غالًبا ما كانت ُترَسل التحذيرات 
أو  أي جتاوز  ارتكاب  احلواجز من  تلك  ر  وحُتذَّ اجليش،  إىل حواجز 

مضايقات بحق أهايل املدينة.
األسد،  قوات  مواجهاهتا  يف  املقاتلة،  املجموعات  استخدمت 
التي  املعارك  طبيعة  بخالف  وذلك  العصابات“،  ”حرب  أسلوب 
من  محاة  ملدينة  املجاورة  محص  مدينة  يف  الوقت-  ذلك  -يف  نشبت 
جهة اجلنوب. فقد سعى املقاتلون -بداية األمر- إىل جتنب السيطرة 
نوعية،  عمليات  تنفيذ  يف  وعملوا  هبا،  والتمرتس  األحياء  عىل 
تابعة  ومقرات  االستخبارات،  أجهزة  حواجز  خالهلا  من  استهدفوا 
األسد،  لنظام  تابعة  وعسكرية  سياسية  شخصيات  واسُتهدفت  هلا، 
إضافة إىل تصفية عدد كبري ممن أثبتت التجارب عاملتهم لنظام األسد 

من أبناء املدينة.
ويف تلك األيام من عمر الثورة، مل يكن يف حوزة املقاتلني األوائل 
تنوعت  والذخائر،  األسلحة  من  قليلة  أنواع  سوى  احلر  اجليش  من 
بني بنادق آلية )كالشنكوف(، وبنادق صيد، وعدد قليل من قاذفات 
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وقت  -يف  املقاتلون  عمل  بينام  اليدوية،  القنابل  وبعض  اآلربيجي، 
واأللغام،  الناسفة،  العبوات  من  خمتلفة  أنواع  تصنيع  يف  الحق- 

وبعض املتفجرات األخرى.
مقاتيل  بني  كبرية  مواجهات  جتِر  مل   ،2012 عام  هنايات  وحتى 
وكان  ثانية،  جهة  من  األسد،  وقوات  جهة،  من  احلر“،  ”اجليش 
املواجهات،  العمليات الرسيعة، وجتنب  املقاتلني يعتمد عىل  تكتيك 
املرحلة، اسُتهدفت العرشات من احلواجز األمنية، وأدت  ويف تلك 
هذه العمليات إىل الضغط عىل تلك احلواجز، ومنعها من االستمرار 
أبو  يقول  الصدد  هذا  ويف  وناشطيها.  املدينة  ألهايل  التعرض  يف 
عروبة: يف إحدى املرات كانت إحدى السيدات متّر بالقرب من أحد 
احلواجز التابعة لقوى االستخبارات، وتعرض هلا عنارص من احلاجز 
القريبة  األحياء  بعض  يف  الفور-  -عىل  اخلرب  وانترش  ميسء،  بكالم 
من احلاجز، ويف الليلة ذاهتا استهدف بعض املقاتلني التابعني إلحدى 
النار  وأطلقوا  آربيجي،  بقذيفة  احلاجز  احلر“  ”اجليش  جمموعات 
عليه بغزارة أيًضا، وُأرسلت رسالة إىل احلاجز حتذرهم فيها من مغبة 
التعرض ألبناء املدينة، وفعاًل -يف أثر تلك احلادثة- انسحب عنارص 
احلاجز إىل داخل املبنى الذي كانوا يتحصنون به، وكفوا عن التعرض 

للامّرة، وهي رسالة ُعممت عىل احلواجز مجيعها يف ذلك الوقت.
الشبان  فيها  استخدم  كثرية،   عمليات  املدة  تلك  يف  وانترشت 
لقوات  التابعة  اآلليات  من  كبرًيا  عدًدا  فخخوا  حيث  املفخخات، 
أهنا  إال  جًدا،  بدائية  بوسائل  بعد  عن  تفجريها  جيري  وكان  األمن، 
الشعور  من  األسد  قوات  منعت  حيث  كبرًيا،  مفعواًل  امتلكت 
باألمان، وال سيام أن خصمهم كان أشبه باألشباح التي من الصعب 

عىل اجليش مواجهتها.
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فهي  وفاعليتها،  جدواها  العصابات“  ”حرب  تكتيكات  أثبتت 
جهة  ومن  فادحة،  بخسارات  األسد  لنظام  تسببت  جهة-  -من 
أخرى، جنبت املدنيني املواجهة مع قوات األسد، بمعنى آخر، جنبت 
مدينة محاة خوض جتربة مدينة محص التي كانت -يف ذلك الوقت- 
ختوض معارك عنيفة ضد قوات األسد، وبسبب سيطرة املقاتلني عىل 
بعض أحياء مدينة محص، قصفت قوات األسد تلك األحياء باملدفعية 
الثقيلة، وكان حجم اخلسائر يف أرواح املدنيني وممتلكاهتم كبرًيا جًدا. 
مل  الوقت-  ذلك  -يف  العسكرية  املواجهات  فإن  األمر،  يكن  أًيا 
نوعية،  بعمليات  حمصوًرا  األمر  وبقي  كلها،  املدينة  لتشمل  تتسع 
إال  األسد،  لنظام  تابعة  بعينها  ومواقع  حمددة،  شخصيات  تستهدف 
أن ذلك سيتغري كلًيا حاملا يغري مقاتلو ”اجليش احلر“ تكتيكاهتم، يف 
بداية عام 2013، حيث نفذوا جمموعة عمليات، هدفوا من خالهلا 
املدن  لتجارب  تكرار  يف  املدينة،  أحياء  بعض  عىل  االستيالء  إىل 
السورية األخرى التي كانت ختوض جتربة ”حترير املدن“، وكان ذلك 
خطًأ قاتاًل ارتكبته جمموعات ”اجليش احلر“ يف محاة، يف ذلك الوقت، 

وأدى إىل خروجهم مجيًعا من مدينة محاة.

العمل  وانتهاء  املدينة  أحياء  عىل  السيطرة  حماولة   .5
العسكري يف محاة

يف ربيع عام 2013، هامجت جمموعات تابعة للجيش احلر حاجًزا 
”حاجز  اسمه  حلب،  طريق  حي  يف  األسد،  لقوات  تابًعا  عسكرًيا 
مدرسة ناصح علواين“. وبعد معارك استمرت بضع ساعات، متكن 
بداية، والسيطرة عىل احلّي  السيطرة عليه  ”اجليش احلر“ من  مقاتلو 

كله بعد ذلك. 
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دفعت هذه العمليات العسكرية نظام األسد إىل حشد قواته املقاتلة 
التي  التحضريات  من  أسبوع  وخالل  حلب،  طريق  حي  حميط  يف 
شملت استدعاء قطع عسكرية خمتلفة، بارشت قوات األسد عملياهتا 
العسكرية عىل أطراف حي طريق حلب، وخالل وقت قصري، متكنت 
اقتحام احلّي، وطرد مقاتيل ”اجليش احلر“ منه، وإجبارهم عىل مغادرة 
حدود مدينة محاة التي لن يروها مرة ثانية؛ حتى حلظة كتابة هذه الورقة.

ومع بدايات عام 2013، شهد حّيا باب قبيل طريق حلب ظهوًرا 
علنًيا ملقاتيل ”اجليش احلر“ يف الشوارع، وعىل مداخل احلي، ويف تلك 
املدة ازدادت العمليات العسكرية التي نفذهتا هذه املجموعات ضد 
لناشطي  معنوًيا  دفًعا  العمليات  هذه  وشكلت  األسد،  نظام  مواقع 
املدينة، فازدادت وترية التظاهرات، وازداد عدد املتظاهرين، وال سيام 
يف حي باب قبيل الذي نجح يف الصمود أمام هجامت قوات األسد، 

وحافظ عىل استمرارية تظاهراته املناوئة حلكم األسد.
كذلك شهدت تلك املرحلة، من بدايات عام 2013، عودة عدد 
من املقاتلني ”احلمويني“ الذين كانوا قد غادروا محاة يف وقت سابق 
من  الطرفية  األحياء  بعض  يف  لينترشوا  وعادوا  القريب،  الريف  إىل 
هبدف  محاة،  يف  معركة  فتح  بإمكان  تيش  عودهتم  كانت  محاة،  مدينة 
تلك  يف  احلوادث  تتبع  خالل  ومن  عليها.  املعارضة  قوى  سيطرة 
الفرتة، كان من الواضح أن التحضري جيري ملعركة عسكرية يف املدينة، 

وهي معركة السيطرة عىل حّي طريق حلب.
فام الذي حدث يف تلك املرحلة؟ ومن الذي قرر زج مدينة محاة يف 
معارك عسكرية واسعة؟ ومن خطط؟ ومن بارش القتال؟ أسئلة قد تلقي 
األجوبة عنها الضوء عىل اآلليات التي كان يعمل هبا مقاتلو املعارضة 

يف تلك األيام، يف عموم سورية، وليس يف محاة املدينة، فحسب.
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يف مراحل العمل املسلح مجيعها يف محاة بقي يف املدينة عدد قليل 
من املقاتلني، بينام جتمع مقاتلو معظم املجموعات العسكرية احلموية 
يف ريف محاة القريب، واستقرت هذه املجموعات، بمقراهتا وعتادها، 
يف تلك القرى والبلدات املمتدة بني محاة ومدينة إدلب، وشاركت مع 
الكتائب التي كانت هناك يف املعارك التي استهدفت قوات األسد، ويف 
الفرتة التي سبقت عملية طريق حلب يف محاة، عانت تلك الكتائب 
من ضعف يف التمويل، ومتلمل يف أوساط املقاتلني، وبحسب شهادة 
”يارس“)20(، وهو أحد املقاتلني يف صفوف إحدى الكتائب العسكرية 
يف ذلك الوقت، يقول: مع بداية عام 2013، تراجع التمويل باملال 
والسالح، ونشبت خالفات واسعة بني قادة الكتائب يف تلك األيام؛ 
بسبب عدم توفري املجلس العسكري يف محاة الدعم الالزم للكتائب 
بعض  إىل  باالنحياز  العسكري  املجلس  القادة  بعض  واهّتم  املقاتلة، 
الكتائب، وغياب العدالة يف توزيع السالح والذخائر؛ وحتى األموال 

التي تقدمها اجلهات املانحة.
من  الوقت-  ذلك  -يف  املقاتلون  عانى  التمويل،  إىل شح  إضافة 
شعور بالضيق؛ بسبب قتاهلم عىل عدد من اجلبهات، وعدم قدرهتم 
من  عدد  كان  يارس،  شهادة  وبحسب  محاة،  مدينة  جبهة  فتح  عىل 
حترير  أجل  من  يقاتلوا  أن  هبم  األوىل  بأن  يظنون  احلمويني  املقاتلني 
مدينتهم، وأن وجودهم يف الريف، بعيًدا من محاة، لن يسهم يف حترير 

املدينة.
ويف ضوء مجلة هذه العوامل، قرر بعض ”قادة“ الكتائب احلمويني 
التخطيط من أجل اإلعالن عن معركة حترير محاة، وبذلك يتمكنون 

)20) »يارس« وهو اسم مستعار، شاب من ناشطي مدينة حامة، التحق بقوات الجيش الحر، عندما خرج من 
املعتقل يف أيلول/ سبتمرب عام ))20، ويف ما بعد اضطر إىل مغادرة حامة، بعد أن أصبح مطلوبًا لاللتحاق بالخدمة 

االلزامية، غادر العمل العسكري بعد ذلك، وتفرغ للعمل الصحايف يف مناطق مختلفة من ريف حامة وإدلب. 
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ومن  دعمها،  حجم  زيادة  أجل  من  الداعمة؛  اجلهات  عىل  الضغط 
جهة أخرى، يدخلون املدينة، ويسيطرون عىل بعض أحيائها الكربى، 

ومن هناك؛ يستمرون يف عملياهتم ضد قوات األسد.
املعركة،  وبدء  اهلجوم  لتنفيذ  دقيقة  عسكرية  خطط  ثمة  تكن  مل 
كذلك مل ُيناَقش األمر مع ناشطي املدينة وقياداهتا املدنية والسياسية؛ 
حتى إن األمر كان -يف جممله- منصًبا عىل كيفية احلصول عىل الدعم، 
وتوفري مستلزمات املقاتلني، ومل تكن مصالح املدينة وسكاهنا الذين 
أولويات  يف  مدرجة  املرحلة،  تلك  يف  نسمة،  مليون  عددهم  جتاوز 

هؤالء ”القادة“)21(. 
”مدايا“، يف ريف إدلب اجلنويب، اجتمع عدد من قادة  ويف قرية 
الكتائب واأللوية احلموية، وكان من بينهم احلاج بكري، قائد ”جتمع 
ألوية أبناء محاة املقاتلة“، وعدد آخر من قادة املجموعات، وتباحث 
يف  وكان  تواجههم،  كانت  التي  والصعوبات  املشكالت  يف  اجلميع 
للمجلس  واسعة  انتقادات  إىل  إضافة  التمويل،  موضوع  مقدمتها 
من  واأللوية،  الكتائب  بعض  إىل  منحاز  بأنه  م  اهتُّ الذي  العسكري 
”أبو الزبري“، وإمهال كتائب  ”اإليامن“ الذي يقوده املدعو  مثل لواء 
أخرى؛ فقرر اجلميع إجبار املمولني عىل االستمرار يف حتويل األموال 

واألسلحة من خالل فتح جبهة مدينة محاة.
ويف احلقيقة، من غري املفهوم طبيعة العالقة بني فتح جبهة قتال، 
وبني استخدام ذلك ورقة ضغط عىل املمول، إال أن هذا األسلوب 
كان معتمًدا لدى عدد ليس بالقليل من الكتائب املقاتلة يف سورية؛ 

))2) كلمة »قادة« هنا، تستخدم مجازًا، فأغلب أولئك »القادة« كانوا مدنيني يف األصل، ومل يكن لديهم أي 
خربة يف العمل العسكري، بعضهم كان نجار بيتون، وبعضهم اآلخر كان يعمل يف إصالح السيارات، حتى إن 

بعضهم كان من مريب الحامم!
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حتى إن الكاتب كان شاهًدا عىل جتربة شبيهة بتلك، يف أثناء وجوده 
يف مناطق رشقي العاصمة دمشق، عندما قررت بعض الكتائب فتح 
جبهة ”طريق حرستا“ الدويل، يف ربيع عام 2013، وكان ذلك هبدف 

احلصول عىل متويل.
يثري  أمر  ثمة  نزاهتها،  يف  املشكوك  املعركة  دوافع  إىل  إضافة 
وأقارهبم،  الكتائب،  تلك  يف  املقاتلني  عائالت  فمعظم  التساؤل، 
وبآالف  بأهلها،  تغص  كانت  التي  محاة  مدينة  يف  مقياًم  يزال  ما  كان 
النازحني الذين قدموا إليها من مدينة محص وإدلب، ومناطق خمتلفة 
من سورية. هذا كله مل يؤخذ يف احلسبان! ومل حُيسب حساب توريط 
املدينة وأهلها يف معركة كانت -مؤكًدا- ستكون مدمرة للجميع. يف 

احلقيقة كان األمر أشبه بمزحة!
اخُتذ القرار بتنفيذ املعركة، ورشع مقاتلو ”اجليش احلر“ يف التسلل 
إىل داخل حي طريق حلب، مستخدمني طريًقا وحيدة، كانت حمفوفة 
باملخاطر، متر عرب قرى موالية لنظام األسد، وتصل بني قرى جنوب 
حمافظة إدلب ومدينة محاة، وفعاًل متكن العرشات من املقاتلني دخول 
احلي، وبحوزهتم سالحهم الفردي، وحسب، من بنادق آلية وبعض 
القنابل، وربام قاذفا آريب جي مع بعض القذائف. ويف هناية نيسان/ 

أبريل من عام 2012، بارش املقاتلون عملياهتم العسكرية.
لقوات  تابًعا  عسكرًيا  حاجًزا  األوىل  العمليات  استهدفت 
مدرسة  ”حاجز  واسمه  حلب،  طريق  حي  يف  موجوًدا  كان  األسد، 
ناصح علواين“، ويعّد واحًدا من أكرب احلواجز يف املنطقة، يرابط فيه 
ساعات  بضع  وبعد  الوطني“،  ”الدفاع  مليليشيات  تابعون  مقاتلون 
كثيًفا  إطالًقا  الرصاص  إطالق  الطرفان  فيها  تبادل  املواجهات،  من 
جًدا، ُأجربت قوات األسد عىل االنسحاب من مواقعها، خملية احلي 
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ملقاتيل  نرًصا  املعركة  تلك  شكلت  احلر“.  ”اجليش  كتائب  لسيطرة 
حترير  معركة  يف  قدًما  للميض  كبرًيا  دفًعا  وأعطتهم  احلر“،  ”اجليش 
إىل  واالنضامم  املدينة،  دخول  إىل  املقاتلني  من  بمزيد  دفع  ما  محاة؛ 

رفاقهم يف حي طريق حلب.
ويف تلك األثناء، وبعد ميض أسبوع، دارت فيها بعض االشتباكات 
عىل أطراف احلي مع قوات األسد، متكنت هذه األخرية استحضار 
تعزيزات عسكرية كبرية، وشيًئا فشيًئا ُأحكم احلصار عىل حي طريق 

حلب بأرسه، وبقي املقاتلون حمارصين داخل احلّي.
مقاتيل  من  اإلمدادات  بعض  تأيت  بدأت  الشاميل،  الريف  ومن 
املنطقة، ومتكنت جمموعة  التي كانت موجودة يف  الكتائب املعارضة 
مؤلفة من نحو ثالثمئة مقاتل، بقيادة ”احلاج حازم أبو مسعد“، أحد 
أبناء مدينة محاة، من الدخول إىل حّي كازو، قادمني مشًيا من جرس 
كيلو   15 إىل  بمسافة تصل  محاة،  اإلمام، شامل  طيبة  حلفايا–  مدينة 
مرًتا، ومعهم أسلحتهم امليدانية وذخائرهم. وعن ذلك يقول يارس: 
وصل  الوعرة،  والطرق  البساتني  داخل  وشاق،  طويل  مسري  بعد 
الكرامة  حلي  مالصق  حي  وهو  ”كازو“،  حّي  إىل  منهكني  الشبان 
محاة؛  مدينة  أطراف  يف  صغرية  قرية  احلّي  وكان  سابًقا(،  )البعث 

وبسبب املد العمراين، حتول إىل حّي من أحياء املدينة. 
األسد  قوات  علمت  ”كازو“،  حي  إىل  املقاتلني  وصول  وبعد   
من  جمموعة  ذهبت  وفعاًل  احلّي،  عن  ممثلني  لقاء  وطلبت  باألمر، 
مندوبو  أعلم  اللقاء  ويف  األسد،  نظام  عن  ممثلني  للقاء  احلي  رجال 
األسد ممثيل احلّي بأن املقاتلني إن مل يغادروا املنطقة فوًرا، فإن النظام 
سيدّمر احلي عىل سكانه، وعىل املقاتلني سلوك الطريق التي أتوا منها، 

ومن ثم؛ فإن النظام يضمن خروجهم ساملني.
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حدث  بام  وأعلموه  حازم،  احلاج  مع  ”كازو“  حّي  ممثلو  فالتقى 
نظام  ممثيل  وبني  بينهم،  دار  ما  الرجال  نقل  يارس،  وبحسب  معهم، 
القرار الذي  األسد إىل احلاج حازم، ودارت مناقشات حامية حول 
االنسحاب  حازم  احلاج  قرر  األمر،  هناية  ويف  اختاذه،  عليهم  جيب 
بمقاتليه، وجتنيبهم، وجتنيب أهايل حي ”كازو“، مواجهة خارسة مع 

قوات األسد.
وبقي  أتوا،  حيث  من  ”كازو“  حّي  دخلوا  الذين  املقاتلون  فعاد 
املقاتلون املوجودون يف حّي طريق حلب حمارصين، من اجلهات كافة، 
 ،2013 أيار/ مايو من عام  بداية  العدد والعتاد، ويف  ويفتقرون إىل 
بارشت قوات األسد اقتحامها حّي طريق حلب، وجرت اشتباكات 
إثرها- العرشات من الضحايا يف  الطرفني، وسقط -عىل  عنيفة بني 
الضحايا جمموعة من  بني  احلر“، وكان من  ”اجليش  مقاتيل  صفوف 
”أبو مقداد“، وهو  30 مقاتاًل، بقيادة املدعو  الشبان مؤلفة من نحو 
رجل كان يريب احلامم قبل تفجر الثورة، ويف أثناء املعركة، هرب أبو 
مقداد إىل مكان جمهول؛ تارًكا الشبان خلفه، وكانوا -يف معظمهم- 
نشبت  وعندما  املدينة،  تفاصيل  يعرفون  وال  محاة،  مدينة  ريف  من 

املعارك ُقتل معظم هؤالء الشبان عىل يد قوات األسد.
أيام كانت قوات  املعارك وقًتا طوياًل، وخالل بضعة  مل تستغرق 
األسد قد نجحت يف إحكام سيطرهتا عىل احلّي من جديد، وبارشت 
القوات  دخلت  حيث  بأرسها،  للمنطقة  متشيط  ذلك-محلة  -بعد 
العسكرية املنازل؛ بحجة التفتيش والبحث عن األسلحة واملطلوبني، 
وُألقي القبض عىل املئات من الشبان الذين سيقوا إىل أماكن جمهولة، 
وانتهت معارك حترير محاة انتهاء تاًما يف ذلك التاريخ، وانتهى معها 

حتى العمل السلمي يف أبسط أشكاله.



179

ويف سياق اقتحام حّي طريق حلب، وّسعت قوات األسد إطار 
عملياهتا العسكرية، فاستهدفت آخر مراكز احلراك الثوري يف املدينة، 
قبيل  باب  حّي  هبا  اقتحمت  كبرية،  عسكرية  قوات  حشدت  حيث 
الذي كان قد حتول، بعد اقتحامات آب/ أغسطس من عام 2011، 
إىل بؤرة احلراك الثوري يف املدينة، واقُتحم وُهدم حي مشاع األربعني، 
ومشاع وادي اجلوز يف وقت الحق، وشنت األجهزة األمنية يف ذلك 

الوقت محالت اعتقال واسعة، طالت املئات من الناشطني.
حًدا  وضعت   ،2013 عام  مايو  أيار/  من  احلوادث  هذه  كل 
وانتهى  التظاهرات،  انتهت  حيث  محاة،  مدينة  يف  الثوري  للحراك 
”اجليش احلر“، وعادت املدينة -من جديد-  الوجود املسلح ملقاتيل 

إىل التكور عىل جرحها.

6. ملاذا مل تذهب محاة يف خيار التسليح حتى هناياته؟
ذهبت املدن السورية التي انتفضت عىل حكم األسد معظمها يف 
تلك  شوارع  حتولت  الوقت،  ومع  هناياته،  حتى  السالح  محل  خيار 
املواجهات،  قتال عنيفة، وسقط يف تلك  املدن وأحيائها إىل ساحات 
بني مقاتيل ”اجليش احلر“ ونظام األسد، املئات من الضحايا، وُهدمت 
أجزاء واسعة من املدن، وُأجرب األهايل عىل مغادرة حياهتم ومدهنم، 
وحتول عدد كبري منهم إىل نازحني داخل سورية، وآخرون منهم ُأجربوا 
عىل مغادرة البالد، هذا ما حدث يف مدينة محص، جنوب مدينة محاة، 
محاة،  مدينة  شامل  حلب،  سورية،  مدينة  أكرب  ثاين  يف  تكرر  ما  وهذا 
وهذا ما حدث يف العرشات من املدن السورية األخرى، إال أن مدينة 
محاة وأبناءها متكنوا وضع حّد لتلك التجربة، واختاروا عدم الذهاب 

يف جتربة التسليح حتى هناياهتا. ملاذا، وكيف حدث ذلك؟ 



180

ففي  محاة،  ملدينة  اجلغرايف  املوقع  خصوصية  إىل  عروبة  أبو  يشري 
الوقت الذي حتاذي معظم املدن السورية احلدود، وتطل عىل البالد 
املجاورة، بمثل محص التي تطل عىل لبنان، وحلب القريبة من احلدود 
الرتكية... إلخ، فإن مدينة محاة تقع وسط سورية متاًما، وال حياذهيا أي 

حد دويل؛ لذلك، من السهل تطويقها وفرض احلصار عليها.
املدن  مستلزمات  توفري  يف  مهاًم  دوًرا  احلدودية  املناطق  لعبت 
ال  املسألة  وكانت  األسد،  نظام  ضد  الثائرة  احلدودية  والبلدات 
املقاتلني  إىل  املجاورة  البلدان  من  السالح  إدخال  بإمكان  تتعلق 
املعدات  توفري  السالح، كان جيري  إىل  فإضافة  السوريني، فحسب، 
الطبية،  )الكادرات(  األطر  وإتاحة دخول وخروج  والدواء،  الطبية 
املنافذ شديدة األمهية؛ من أجل توفري  ويف مدد احلصار، كانت هذه 
هنا،  من  سواء؛  حد  عىل  واملقاتلني،  لألهايل  املختلفة  الغذائية  املواد 
كان القرب من احلدود والسيطرة عليها يشكل أمهية قصوى بالنسبة 
إىل اجلانبني، املعارضة ونظام األسد، إال أن ذلك يبقى عاماًل واحًدا، 
يفرس عدم ذهاب مدينة محاة يف جتربة التسليح حتى هناياهتا، أّما أكثر 

العوامل أمهية، فسنجدها يف مكان آخر.
متكنت  قد  محاة  مدينة  كانت  معظمها،  السورية  املدن  بخالف 
نظام األسد، يف وقت سابق الندالع  العسكرية مع  املواجهة  اختبار 
خُتاض  عندما  باملدن  حيل  ماذا  الواقع  يف  ورأت  السوريني،  ثورة 
اجليوش. يف كل  تدخلها  إن  ما  ُتستباح  املعارك، وكيف  أرضها  عىل 
املاضية،  القليلة  العقود  خالل  محاة،  مدينة  عاشتها  التي  املحطات 
كانت تفاصيل مواجهات اإلخوان املسلمني ضد قوات األسد التي 
جرت عىل أراضيها، حارضة بقوة يف ذاكرة أبناء املدينة، ويف تفاصيل 
حياهتم اليومية، وكانت حوادث شباط/ فرباير عام 1982، حارضة 

-بثقلها وآالمها- يف تالفيف الذاكرة اجلمعية ألبناء املدينة.
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أبناء محاة قد تصدوا بشجاعة ملخاوفهم يف وقت مىض،  إذا كان 
عام  مارس  آذار/  األسد، يف  نظام  الشارع ضد  إىل  اخلروج  ومتكنوا 
2011، فإن ذلك كان شيًئا خمتلًفا عن محل السالح، ومن الواضح، 

وكام تشري جمريات احلوادث يف مدينة محاة، أن ثمة إمجاع من معظم 
أبناء املدينة عىل جتنب توريط مدينة محاة يف معارك مفتوحة ضد نظام 
األسد. ال توجد معلومات مؤكدة عام إذا كان قد جرى -يف أوقات 
خمتلفة من عمر الثورة السورية- أي تفاوض بني نظام األسد ووجهاء 
وقادة  املدينة،  وجهاء  بني  مفاوضات  جرت  قد  أنه  أو  املدينة،  من 
مواجهات  يف  املدينة  زج  من  املوقف  حول  املسلحة،  املجموعات 
عسكرية مفتوحة مع قوات األسد، إال أن املالحظة تشري إىل تعامل 
أبناء مدينة محاة -بكثري من احلذر- مع األمر، ويف وقت الحق، عندما 
أهايل  املدينة، كان واضًحا عزوف  النظام يف حميط  أصبحت جيوش 

مدينة محاة عن تكرار جتربة الثامنينيات املشؤومة.
ثمة أمر آخر لعب دوًرا يف عدم ذهاب مدينة محاة يف جتربة التسليح 
السورية  املدن  بعض  كانت   ،2012 عام  بداية  ففي  هناياهتا؛  حتى 
قوات  ومواجهة  السالح،  محل  جتربة  يف  أشواًطا  قطعت  قد  الثائرة 
األسد، وكانت محاة -يف ذلك الوقت- قد بدأت يف استقبال أعداد 
النازحني إليها من تلك املدن، وال سيام من مدينة محص التي كانت 

ختوض معارك عنيفة منذ بدايات عام 2012.
استمع أهايل محاة إىل حكايا النازحني، وكانوا يرون بأم العني ما الذي 
-من  يراقبون  محاة  أهايل  وكان  املدن،  داخل  إىل  اجليوش  دخول  يعنيه 
قرب- التحوالت التي تطرأ عىل املدن الثائرة وأهاليها، فقد كانت عىل 
مقربة كافية لرتى كيف هُتدم املدن، وكيف ُيستباح سكاهنا، كانت محاة 
تقرأ مستقبلها، عرب قراءة التجارب التي كانت ختوضها املدن املجاورة 
هلا، وكان ذلك كفياًل بجعل أبناء املدينة حذرين من قرار محل السالح. 
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مدينة  أبناء  دفع  يف  مهاًم  دوًرا  -جمتمعة-  العوامل  هذه  لعبت 
محاة إىل التعامل -بكثري من احلذر- مع جتربة التسليح، وزاد من 
حذرها حتول املدينة؛ بسبب توسطها اجلغرافيا السورية، إىل منطقة 
جتميع لقوات األسد العسكرية التي كانت منترشة يف ذلك الوقت 
مدينة  جهة  ومن  جنوًبا،  محص  مدينة  جهة  من  املدينة،  حميط  يف 
موالًيا  كان  محاة  بمدينة  املحيط  الريف  معظم  بينام  شاماًل.  إدلب 
مواقع  إىل  السورية  الثورة  اندالع  أثناء  يف  وحتول  األسد،  لنظام 
يد  عىل  أفرادها  وُدّرب  ُسّلحت  األسد،  لقوات  تابعة  مليليشيات 
عنرًصا  امليليشيات  هذه  وكانت  السورية،  االستخبارات  قوى 
إضافًيا يزيد من حصار املدينة، وتضييق هامش احلركة عىل الثوار 

فيها.
هتفوا  قد  كانوا  الناشطني  الشبان  أن  صحيح  يارس،  يقول 
املدينة،  اقتحام اجليش  للجيش احلر يف تظاهراهتم، وال سيام بعد 
ملعرفة  كافًيا  يكن  مل  ذلك  ولكن   ،2011 عام  أغسطس  آب/  يف 
موقف أهايل محاة من محل السالح، ويتابع يارس بالقول: بالنسبة 
إيل، كانت عائلتي ضد انخراطي يف العمل املسلح، ودائاًم ما كانوا 
يذكرونني بحوادث الثامنينيات، وما يعنيه دخول اجليش إىل أحياء 
املدينة، وكيف أهنم اختربوا استباحة حياهتم ومنازهلم وأعراضهم 
كل  عرب  يتغري  مل  وأنه  نفسه،  هو  اجليش  هذا  وأن  الثامنينيات،  يف 
اكتسبها  والتوحش،  القمع  ازداد خربة يف  إنه  بل  السنوات،  هذه 
كان  لقد  اللبنانيني.  وحتى  والفلسطينيني؛  السوريني  قمع  عرب 
أهايل محاة مقتنعني -متاًما- بقدرة اجليش وأجهزة االستخبارات 
بأن  مقتنعني  يكونوا  ومل  املدنيني،  بحق  اجلرائم  كل  ارتكاب  عىل 

العرص احلديث كفيل بمنعه من ذلك.
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7. انكسار احلراك الثوري يف املدينة: محاة تعود لتنغلق عىل 
نفسها

مع حلول أيار/ مايو من عام 2013، توقف معظم النشاط الثوري يف 
مدينة محاة، وانتهى العمل العسكري بعد معارك حي طريق حلب، وتزامن 
ذلك مع توقف خروج التظاهرات؛ حتى يف شكلها البسيط، إال أن تلك 
اقتحامات  مع  بدأت  فقد  التاريخ،  هذا  قبل  بدأت  قد  كانت  التحوالت 
آب/ أغسطس من عام 2011، فبعد هذا التاريخ، تراجع احلراك الثوري 
ذلك  ومنذ  املتظاهرين،  وعدد  التظاهرات،  عدد  وتراجع  حثيًثا،  تراجًعا 
التاريخ، أصيب احلراك الثوري يف محاة بشلل بطيء، استمر حتى أيار/ 

مايو من عام 2013، وانتهى انتهاء تاًما يف ذلك التاريخ. 
مدينة  يف  الثوري  احلراك  كرس  يف  العوامل  من  جمموعة  أسهمت 
محاة، وبحسب أيب عروبة، كانت شدة القمع واحًدا من أهم العوامل 
التي أسهمت يف تراجع احلراك الثوري يف محاة. صمد احلراك الثوري 
الوقت-  -مع  الناشطون  وطور  طويلة،  شهوًرا  املدينة  يف  السلمي 
وسائل خمتلفة، ساعدهتم يف استمرار نضاهلم ضد قوات األسد، وكان 
يسود أوساط الناشطني شبه إمجاع عىل رضورة االستمرار يف العمل 
قوات  ارتكبتها  التي  املجازر  معظم  عقب  حدث  ما  هذا  السلمي، 
متدّرًجا،  أتى  الثوري  احلراك  تراجع  أن  إال  الناشطني،  بحق  األسد 
ونتيجة خطط ممنهجة اعتمدها نظام األسد؛ من أجل رضب احلراك 

الثوري يف املدينة وإهنائه إهناء كلًيا.
الشارع  حركة  ملواجهة  النظام  اعتمدها  التي  الوسائل  أهم  ومن 
شمل  ذلك،  بعد  ولكن  األوائل،  الثورة  ناشطي  اعتقال  كانت 
اعتقاهلم،  النظام  متكن  ممن  املدينة،  أبناء  من  الشبان  مجيع  االعتقال 
إما  طريقني:  إحدى  يف  الشبان  بدفع  كفيلة  االعتقال  جتربة  وكانت 
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وحماولة  السالح،  محل  وإما  الثوري،  العمل  عن  واالبتعاد  االنزواء 
اقتنع هؤالء الشبان بأن هذا  الثأر والتصدي لقوات األسد، بعد أن 

النظام ال سبيل إىل اقتالعه سوى عرب العنف. 
تكفي  ال  -بمفردها-  االعتقاالت  أن  النظام  اكتشف  وعندما 
لرضب احلراك الثوري، اعتمد عىل زج قوى اجليش يف الرصاع الدائر، 
تغيريات  بأن  للثوار  واضًحا  وكان  محاة،  أحياء  اجليش  دخل  وفعاًل 
جذرية باتت تطرأ عىل طبيعة املواجهات، فمن جهة، خرس الناشطون 
رهاهنم عىل قوى اجليش، وتأكدوا -بامللموس- من أن هذا اجليش 
السورية األخرى، وأنه طرف  األمنية  ال خيتلف عن جممل األجهزة 
ثانية، مل تكن وسائل  الثائر، ومن جهة  أساس يف قمع قوى الشعب 
وأن  املدرعة،  والقوات  الدبابات  وجه  يف  لتصمد  السلمي  العمل 
اجليش عندما دخل املدينة، يف آب/ أغسطس من عام 2011، قلب 
عاجزين  الناشطون  ووقف  األسد،  نظام  ملصلحة  الرصاع  موازين 

أمام مواجهة تلك القوى املدججة بكل أنواع األسلحة والرعب.
محاة،  مدينة  يف  الناشطني  عىل  التضييق  زادت  التي  األمور  ومن 
وأسهمت يف تراجع احلراك الثوري يف املدينة، كان انتشار احلواجز يف 
األحياء والشوارع الرئيسة مجيعها؛ ما جعل حركة الناشطني يف املدينة 
الشبان  عىل  القبض  احلواجز  تلك  ألقت  البداية  يف  مستحيلة؛  شبه 
الواردة أسامؤهم يف قوائم تضم أسامء املطلوبني، وبعدئذ، أخذت هذه 
احلواجز تقبض عىل الشبان، وتسوقهم لاللتحاق بقوى اجليش، وكان 
فرض اخلدمة اإللزامية أقسى من االعتقال، حيث سيفرض عىل الشبان 
مقاتلة أبناء شعبهم. يقول أبو عروبة: يف متوز/ يوليو من عام 2012، 
ويف أثناء مروري من جانب حاجز وسط املدينة، أوقفوين وطلبوا مني 
مطلوًبا ألي جهة  أنني لست  من  تأكدوا  الشخصية، وعندما  أوراقي 

أمنية، ألقوا القبض عيّل بتهمة التهرب من أداء اخلدمة اإللزامية.
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شأن  شأنه   ،2012 عام  من  سبتمرب  أيلول/  يف  عروبة  أبو  اقتيد 
أشبه  تلك  العسكري، وكانت  السوق  مراكز  إىل  الشبان،  املئات من 
برضبة قاضية له، فهنا ال مفر، وسيكون حمكوًما عىل الشبان االنضامم 
قبل وقت قصري،  يقتل ويدمر مدينتهم  الذي كان  إىل قوات اجليش 
ويف أحد مراكز اخلدمة اإلجبارية دفع أبو عروبة مبالغ باهظة رشوًة 
يف  عروبة  أيب  عن  ُأفرج  وفعاًل  عنه؛  اإلفراج  أجل  من  للموظفني؛ 
أواسط عام 2012، وبعد أن خضع للتحقيق يف أحد األفرع األمنية، 
بعد  بينهم، وقرر  أسبوًعا  بقي  مدينة محاة.  عائلته يف  إىل  خرج وعاد 
ذلك مغادرة املدينة إىل الريف القريب الذي يسيطر عليه الثوار، ويف 
محاة،  مدينته  عروبة  أبو  غادر   ،2012 عام  سبتمرب  أيلول/  بدايات 
الزاوية القريب من محاة، ومنذ ذلك الوقت مل تطأ  متوجًها إىل جبل 

قدماه مدينة محاة.
التجربة  صعيد  عىل  خاصة،  حااًل  عروبة  أيب  جتربة  تشكل  ال 
السورية، بل هي الشكل الذي ساد يف عقب احتالل اجليش للمدينة، 
اآلخرين  الشبان  من  وكثري  عروبة  أبو  فيه  نجح  الذي  الوقت  ويف 
من التهرب من اخلدمة اإللزامية، فقد سيق املئات من الشبان ألداء 
أن  إال  العسكرية،  القتل  آلة  من  جزء  إىل  وُحّولوا  اإللزامية،  اخلدمة 
عن  االنشقاق  بعدئذ-   - متّكنوا  أنفسهم  الشبان  هؤالء  من  عدًدا 

صفوف اجليش، واالنضامم إىل كتائب ”اجليش احلر“.
الثوري يف مدينة محاة  2012، كان قادة احلراك  ومع أواخر عام 
معظمهم، والناشطون معظمهم، موزعني، إما يف غياهب املعتقالت، 
وإما استشهدوا، وإما أهنم سيقوا ألداء اخلدمة اإللزامية، وإما متكنوا 
 ،2013 عام  دخول  ومع  مدينته.  أحياء  ومغادرة  بحياهتم  النجاة 
كانت محاة كلها يف قبضة قوى األسد التي ما تزال حواجزها منترشة 
يف أحياء املدينة مجيعها؛ حتى حلظة كتابة هذا النص. ومنذ أيار/ مايو 
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جديد،  من  نفسها  عىل  لتنغلق  محاة  مدينة  عادت   ،2013 عام  من 
صباحات  إحدى  يف  به  حلمت  الذي  االنعتاق  حلم  غادرها  حيث 

آذار/ مارس من عام 2011.

8. محاة ما بعد الحتالل: األسد أو نحرق البلد
عندما زرت مدينة محاة، يف الثامن من آب/ أغسطس عام 2011، 
كانت الشوارع شبه خالية، واألسواق مغلقة بأرسها، وأعمدة الدخان 
تتصاعد من بعض األحياء، بينام تبدو آثار القصف واضحة عىل املباين 

السكنية، وعىل وجوه من بقي يف املدينة.
وعىل املدخل الرشقي من املدينة، ويف الشارع املستقيم الذي يمّر 
بمحاذاة السجن املركزي، ويصل حتى ساحة العايص، كانت توجد 
وكان  بعض،  جانب  إىل  بعضها  املرتاصف  احلواجز  من  العرشات 
لكل فرع أمن، ولكل فرقة عسكرية، حاجز خاص هبا، وعىل املدنيني 
املرور هبذه احلواجز مجيعها، مربزين أوراقهم الشخصية، وخاضعني 

للتفتيش الشامل. 
بعد مروري بتلك احلواجز، حاجًزا فحاجًزا، وال يبعد الواحد منها 
من اآلخر سوى بضع مئات من األمتار، وخضوعي للتفتيش املستمر 
األحياء  أحد  إىل  الوصول  متكنت  الشخصية،  أوراقي  يف  والتدقيق 
إىل   املدينة،  ناشطي  بعض  برفقة  هناك،  من  توجهت  حيث  الشعبية، 
مستشفى احلوراين، كان املستشفى أشبه بساحة خاضت معارك عنيفة، 
فالزجاج املتكرس ينترش عىل األرض، وآثار الطلقات النارية والقذائف 
اخلارجية  النوافذ  زجاج  معظم  بينام  املستشفى،  أرجاء  كل  يف  متناثرة 

مثقوب ومكسور؛ بسبب كثافة النريان التي تعرض هلا.



187

كان مستشفى احلوراين، لصاحبته السيدة فداء احلوراين، واحًدا من 
أهم مستشفيات املدينة، فتح أبوابه -منذ انطالق أول هتاف يف محاة 
ضد نظام األسد- أمام اجلرحى واملصابني، ويف ما بعد راح يستقبل 
من  منها،  القريبة  املدن  ومن  محاة،  حمافظة  أرجاء  كل  من  املصابني 
مثل محص وإدلب. كان املستشفى قد تعرض لعدد من االقتحامات 
إلقاء  التي سعت -يف أوقات خمتلفة- إىل  من عنارص االستخبارات 
املستشفى،  أرّسة  عىل  املوجودين  واملصابني  اجلرحى  عىل  القبض 
واقتيادهم إىل فروع األمن؛ من أجل التحقيق معه. نجا املستشفى من 
تلك التجارب كلها، وعىل الرغم من تعرضه للقصف يف اقتحامات 
2011، إال أن املستشفى استمر يف العمل،  آب/ أغسطس من عام 
املستشفى،  يف  أقامت  التي  الشجاعة  )كادراته(  الطبية  أطره  هبمة 

ورفضت مغادرته حتى يف أحلك األحوال.
توجهنا -بعد االنتهاء من تصوير مستشفى احلوراين، واالستامع 
إىل شهادات العاملني فيه- إىل حي اجلرامجة، أحد أشهر أحياء املدينة، 
وكان قد شهد مواجهات طاحنة بني أهايل احلّي والناشطني، من جهة، 
إىل  وصلت  عندما  ثانية.  جهة  من  واالستخبارات،  اجليش  وقوات 
احلّي مل يكن ثمة شخص واحد يف الشارع، وقفت إىل جانب مسجد 
الرسجاوي الذي كان يغص باملتظاهرين منذ وقت قريب، كان بابه 
مغلًقا، وهواء آب/ أغسطس احلار يعصف من حوله، كانت املئذنة 
تترسب  تزال  ما  املنازل  بعض  وأسطح  القذائف،  آثار  من  مترضرة 

منها خيوط من الدخان الناتج من احرتاقها؛ بسبب القصف.
امتدت حديقة صغرية، حتمل  وبالقرب من مسجد الرسجاوي، 
تتخللها  مربع،  مرت  ألف  مساحتها  تتعدى  ال  نفسه،  اجلامع  اسم 
أشجار صنوبر، وتكسوها تربة محراء بلون الدم. عندما دخلت باب 
احلديقة، بدأ بعض الشبان يف التجمهر حويل، كان واضًحا أن لدى 
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الريبة والصدمة كان كافًيا الستبدال  اجلميع ما يقوله، إال أن حجم 
إيامءات العيون املكسورة بالكالم، وفجأة رصخ رجل يرتدي الزي 
احلموي التقليدي،  وهو ثوب أبيض طويل مع وشاح أبيض وأمحر، 
فينا  عملوا  شو  تشوف  كلها  العامل  خيل  صّور،  أخي  ”صّور  وقال: 

أخوات...“.
من  اجلانب  هذا  -عىل  هنا  احلديقة،  داخل  إىل  الشاب  قادين 
جانب  إىل  بعضها  الرخام،  من  أحجار  بضعة  ترتصف  احلديقة- 
بعض، وُكتب عىل كل واحدة منها اسم صاحبها، كانت تلك احلفر 
العشوائية قبور، ُدفن فيها الشهداء عىل عجل، وُكتبت أسامؤهم عىل 
قطع حجرية؛ حتى ال يمسهم النسيان، وكي يتمكن أهلوهم إجيادهم 
عندما يغادر اجلنود املدينة، ويعودون إىل بيوهتم. يقول الرجل: خالل 
للمدينة،  اجليش  باقتحام  فوجئنا  األول من شهر رمضان،  األسبوع 
وكان آب/ أغسطس من أكثر شهور السنة حًرا، وعندما سقط املئات 
املستشفيات  ثالجات  امتألت  املدنيني،  صفوف  يف  الشهداء  من 
املدنيني،  من  مزيد  وسقوط  القصف،  استمرار  مع  ولكن  باجلثث، 
علينا  املستحيل  من  وكان  اجلثث،  فيه  لنضع  مكان  من  لدينا  يعد  مل 
الوصول إىل مقربة املدينة؛ حيث كان حييط هبا القناصة من كل جانب، 
مانعني املشيعني من الوصول إليها؛ لذا، ُأجربنا عىل دفن أحبابنا هنا، 
يف احلدائق العامة، ويف كل بقعة تراب يمكن حفرها، ستسري يف أحياء 

املدينة، وستجد أن كل حديقة فيها حتولت إىل مقربة.
وعىل اجلانب اآلخر من احلديقة، شاهدت حفرة كبرية، قيل يل إهنا 
قرب مجاعي، ُدفن فيه عدد من اجلثث بعضها مع بعض؛ بسبب ضيق 
الوقت واستمرار القصف عىل احلّي، وذكر يل أحد الفتيان أسامء من 

ُدفنوا يف ذلك القرب اجلامعي، واحًدا فواحًدا. 
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غادرت حّي اجلرامجة يف اجتاه حّي جنوب امللعب، وهو -أيًضا- 
أحد أهم البؤر الثورية يف املدينة، وصلت احلّي عند املغيب، وفوجئنا 
للحّي،  الرئيسة  الشوارع  يف  املنترشين  اجلنود  من  املئات  بوجود 
الكامل، ومعززين بسيارات عسكرية  امليداين  مدججني بسالحهم 
-بالنسبة  األمر  وكان  سيارتنا،  ُأوقفت  وعندما  خمتلفة،  ومدرعات 
إيل- أشبه بوصويل إىل حافة اهلاوية، فجأة خرج العرشات من أهايل 
وجودهم  كان  جيري،  ما  يراقبون  األرصفة  عىل  وانترشوا  احلّي، 
هناك كافًيا؛ كي يبث الرعب يف قلوب جنود األسد؛ وكي يأمروننا 
بالرحيل الرسيع عن املنطقة؛ ألهنا–بحسب زعمهم- باتت منطقة 

عسكرية. 
يف ذلك اليوم من آب/ أغسطس عام 2011، غادرت مدينة محاة 
التاريخ. يف ذلك اليوم كنت  آلخر مرة، ومل تطأها قدماي منذ ذلك 
بإمكاهنا  كلامت  ال  حيث  منكوبة،  مدينة  تفاصيل  قرب  من  أشاهد 
تغص  املدينة  كانت  قوله،  حتاول  األهايل  عيون  كانت  ما  وصف 
الثورية  الشبان  عبارات  زينتها  التي  واجلدران  واملدرعات،  باجلنود 
تقول كلامته:  الذي  أبرزها ذلك  امتألت بشعارات جديدة، كان  قد 

األسد أو نحرق البلد.
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