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فــي عـ ًـام 1920م استســلمت مــدن بــاد الشــام للجيــوش الفرنســية بــدون مقاومــة
فمعركة ميسلون التي قادها يوسف العظمة قبل احتالل غورو لدمشق
تقريباً ،
كانــت تقريبــا رمزيــة ،وأخــذت طابــع حــروب الجيــوش النظاميــة؛ كمــا وقعــت خــارج
حدود مدينة دمشق.
وقــد حــدث ذات األمــرفــي كل مــن حلــب وحمــص وحمــاة ،إذ احتــل الفرنســيون هــذه
املــدن دون أن يطلقــوا أيــة طلقــة .وكان هــذا األمــر مثــار اســتغراب الثائــر الريفــي
يوســف الســعدون قائــد ثــورة قصيــر انطاكيــة “ يعجــب الســعدون فــي مذكراتــه،
ص ،19مــن ســهولة استســام املــدن للجيــوش الفرنســية ،فيقــول“ :وأن اإلنســان
لعجيــب مــن أحــوال املــدن الســورية وأخــص منهــا املــدن الكبــرى مثــل دمشــق
وحلــب فقــد احتلتهــا الجيــوش الفرنســية بــكل ســهولة ودون أن يصــاب لهــا جنــدي
واحــد بــأذى “ .ويبــدي ً الســعدون أســفه ألن مدينــة – حلــب – لــم تبــد أيــة مقاومــة “
رغــم أنــه كان موجــودا فيهــا جيــش منظــم ومــدرب ،وكذلــك أهــل املدينــة كانــت كلهــا
مسلحة من مخلفات الجيش العثماني .ومع هذا لم يصادف العدوأي مقاومة “ (.)1
فاملدن الداخلية – مراكزالنشاط الوطني –لم تشكل أي تحد جدي للفرنسيين
فــي األعــوام األول لالحتــال ،بــل كان الريــف مركــزاملقاومــة املنظمــة فــي كل مــن جبــل
العلوييــن بقيــادة صالــح العلــي واألقضيــة الشــمالية والغربيــة مــن واليــة حلــب فــي
كل مــن الريــف الغربــي وقصيــر انطاكيــة وجبــل الزاويــة بقيــادة كل مــن ابراهيــم
هنانــو ويوســف الســعدون ومصطفــى الحــاج حســن .وقبــل ذلــك فــي ريــف ديــرالــزور
بقيــادة رمضــان شــاش.
إن التســاؤل االســتنكاري ًمــن قبـ ًَـل الســعدون ،حــول أســباب عــدم مقاومــة مــدن
بــاد الشــام ،مــا زال ســؤاال راهنــا يســتدعي التوقــف عنــده.
ُيعــرف ابــن خلــدون املدينــة علــى أنهــا مركــز “الحضــارة” ،أي مركــز اإلنتــاج املــادي
والفكــري .فالحضــارة ابنــة املدي ًنــة ويبــرز هــذا أكثــرمــا يبــرز فــي بــاد الشــام ألن بــاد
تتمركزحول املدن مقارنة بمصر ًالتي كانت تتمركزحول القرية “ .منطقتنا
الشام ً
كانــت فعــا مــن أكثــرمناطــق العالــم تمدنــا ع ًبــرالتاريــخ ،ال ســيما القريــب منــه ،ففــي
افريقيــا ،ومــن
العــام  1800كان الشــرق األدنــى أكثــر تمدنــا مــن مصــر وكل شــمال
ً
فرنســا ومن الواليات املتحدة وكان أكثرمن  20%من ســكان ســوريا مثال يســكنون
فــي مــدن تضــم أكثــرمــن  10آالف نســمة)2( “ .
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ً
مع ذلك ،فقد كانت مدن بالد الشام محاطة بالبدو ،وكلمة البدو حسب التعبير
الخلدونــي تعنــي كل نمــط قــاس مــن الحيــاة ســواء كان فــي الجبــل أو فــي الســهل أم فـ ًـي
ـهوب .وعــادة ً مــا يخلــق نمــط الحيــاة القا�ســي (الصــراع ألجــل البقــاء) تكافــا
السـ ً
وتضامنــا بيــن أفــراد املجموعــة ألجــل اســتمرار الحيــاة وهــو مــا يعبــر عنــه باســم
العصبيــة ،والعصبيــة هــي ًال�شــيء ً الــذي ًتفقــده املدينــة فــي ســياق تحضرهــا .فإنتاج
الحضــارة يســتوجب نمطــا مرفهــا نســبيا مــن الحيــاة يحــرر االنســان مــن الصــراع
ألجــل البقــاء ُمنشــأ العصبيــة.
ً
وقــد ًعرفــت مــدن بــاد الشــام عبــرتاريخهــا األلفــي تنظيمــات أطــرت ســكانها مهنيــا
ف ،لُكــن األمــرشــبه املجهــول هــو أن هــذه املــدن قــد أبدعــت
ودينيــا وهــذا أمــرمعــرو ً
تنظيمــات عســكرية أيضــا .أطلــق علــى هــذه التنظيمــات التــي لــم تخلــو منهــا مدينــة
مــن مــدن الشــام ،خاصــة املدينتيــن الرئيســيتين حلــب ودمشــق ،اســم “ األحــداث”.
ً
ً
ً
ً
لعبــت هــذه التنظيمــات دورا أساســيا ،سياســيا وعســكريا ،طيلــة قــرون .فبعــد
انتقــال عاصمــة الخالفــة إلــى بغــداد إثــر ســقوط حكــم األموييــن اهتــز األمــن
واألمــان فــي الشــام ،فتعرضــت مدنــه ملخاطــرمتعــددة “ وملــا وجــد أهالــي هــذه املــدن
أن العباســيين ليــس بمكنتهــم درء هــذه املخاطـ ًـر ،قــام ًبعضهــم ً بإنشــاء بعــض
التنظيمــات الدفاعيــة “ .ومثــال ذلــك أن جيشــا عباســيا مقــدرا بعشــرة آالف
مقاتــل أخفــق فــي صــد حملــة قرمطيــة علــى حلــب  289ه ـ  901ميــادي .وقــد حاصــر
أى الحلبيــون إخفــاق الجيــش العبا�ســي ووقوعهــم تحــت
القرامطــة حلــب “ ًوملــا ر ً
الحصــاركونــوا قــوة محليــة لــم تتــول فقــط الدفــاع عــن املدينــة .إنمــا قامــت بهجــوم
مفاجــئ علــى القرامطــة نتــج عنــه هزيمتهــم وفــك الحصــار عــن حلــب)3( ”.
وربمــا مــا ســاعد علــى نشــوء التنظيمــات العســكرية وترســخ الــروح العســكرية فــي
املــدن فــي ذلــك الوقــت ،أن أغلبهــا قــد تحــول إلــى مــدن ثغــور فــي وجــه البيزنطييــن .فــي
هــذا الســياق ينقــل املــؤرخ الســور ًي ســهيل زكار عــن كتــاب اســمه “ســير الثغــور”
كتبــه أبــو عمــرو الطرسو�ســي وصفــا للحيــاة داخــل طرســوس إحــدى هــذه املــدن
الثغــور “ لقــد كان غلمــان طرســوس يدفعــون قبــل بلوغهــم الحلــم إلــى بعــض
الشــيوخ األســاتذة الثقــاة مــن أهــل املدينــة ،فيقــوم هــؤالء بتصنيــف الغلمــان إلــى
فئــات ثــم يأخــذون فــي تدريبهــم علــى الشــؤون العســكرية ،ويســتمرذلــك حتــى يبلــغ
هــؤالء الغلمــان ســن الرجولــة حيــث يلتحــق آنــذاك كل فتــى منهــم بســرية مــن ســرايا
الجهــاد والدفــاع عــن الثغــر” .وال شــك أن أغلــب مــدن بــاد الشــام فعلــت مثــل
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ألغراض الدفاع .كما
طرســوس .اذ شــكلت كل مدينة تنظيمات عســكرية شــعبية ً
أن االضطــراب السيا�ســي مــع التبــدل الســريع فــي الــدول تــرك كثيــرا مــن العســكريين
املحترفيــن بــا عمــل مــع قيــام كل دولــة جديــدة ،فــكان أن الت ًحــق بعضهــم بهــذه
التنظيمــات ،فطوروهــا ،وطعموهــا بخبرتهــم العســكرية .ووفقــا -لــزكار -فــإن ذروة
نشــاط هــذه املنظمــات كانــت خــال الفتــرة املمتــدة بيــن القــرن العاشــر امليــادي
(أواخــرالقــرن الخامــس الهجــري) والقــرن الحــادي عشــرامليــادي.
وقــد ســاعد ضعــف ً الحــكام علــى قبولهــم بوجــود هــذه التنظيمــات ،ال بــل إنهــم
تحالفــوا معهــا أحيانــا .حتــى أن الفاطمييــن فــي ذروة قوتهــم ســلموا بوجودهــا .فبعــد
فشــلهم باقتحــام دمشــق إثــرحصــارطويــل بســبب مقاومــة “قســام” رئيــس أحــداث
دمشــق ،والــذي رفــض تســليم دمشــق للفاطمييــن رغــم موافقــة أشــراف وأثريــاء
دمشــق علــى التســليم .وقــد بقــي يقاتــل حتــى توصــل التفــاق يق�ضــي بتســليم شــكلي
للمدينــة ،يتضمــن القبــول بــوال فاطمــي مــع بقــاء الســيطرة العمليــة لألحــداث
وقســام علــى مدينــة دمشــق .واســتمر األمــر كذلــك “ حتــى ســنة 997/م – 387هــ/
زمــن الخليفــة الفاطمــي الحاكــم بأمــرهللا ،عندمــا ثــارأحــداث دمشــق علــى واليهــم
الفاطمــي وطــردوه مــن مدينتهــم “ وفــي صــور ثــارقائــد األحــداث “ العالقــة املــاح “
وطــرد الفاطمييــن وحكــم املدينــة ،لكــن الفاطمييــن قضــوا عليــه بقــوة بريــة وبحريــة
كبيــرة .وعــاود الفاطميــون الذيــن حكمــوا جنــوب ًبــاد الشــام الهجــوم املــرة تلــو
املــرة علــى أحــداث دمشــق حتــى تمكنــوا منهــم أخيــرا بالحيلــة ولــم تقــم لهــم قائمــة
بعدهــا .ونفــس األمــرفعلــه الســاجقة فــي وقــت متأخــرفــي حلــب مــع أحــداث حلــب.
فاألحداث تمت تصفيتهم في كل من جنوب وشمال بالد الشام .في دمشق على يد
ـكيل أو تنظيــم بجــواراإلمــام .وفــي حلــب
أوتوقراطيــة دينيــة ال تســمح بوجــود أي تشـ ً
علــى يــد أوتوقراطيــة عســكرية ال تســمح أيضــا بوجــود أي تعــدد بجانــب الحاكــم.
ويؤيــد زكارهـ ًـذه الروايــة عبــراإلشــارة الــى أنــه “ عندمــا جــاء الصليبيــون إلــى الشــام
وجدوه خاليا من جميع القوى والتنظيمات الشــعبية املحلية واســتطاعوا انتزاع
أجــزاء كثيــرة منــه ومــن مدنــه دون كبيــرعنــاء “ ( .)3نجــد فــي كالم الدكتــور زكارهــذا
إجابــة علــى تســاؤل يوســف الســعدون وعلــى كل مــن يســأل هــذا الســؤال وال بــد أن
كثــريســألونه.
كمــا أن تأثيــر غيــاب “األحــداث “ علــى مــدن بــاد الشــام لــم يقتصــر علــى الناحيــة
العســكرية فحســب ،وإنمــا امتــد ذلــك التأثيــرإلــى العمــران والحضــور االقتصــادي
واالجتماعي ،اذ كان األحداث يقومون بوظائف الشــرطة البلدية ،ويســهرون على
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األمن ،ويراقبون النظافة والنظام العام في املدينة.
ّ
هنــا يمكننــا القضــاء علــى تنظيمــات األحــداث فــي بــاد الشــام ،مــن اإلجابــة علــى
إحــدى مشــاكل تاريــخ هــذا البلــد االجتماعيــة والعمرانيــة .فلــو نظرنــا إلــى مــدن بــاد
الشــام وخطــط البنــاء الفوضــوي بهــا ثــم تطــور عمــران هــذه املــدن ،وقارنــا تطــور
الحيــاة االجتماعيــة فــي املدينــة الشــامية بإحــدى مــدن أوربــا لتبينــت لدينــا فــوارق
عديــدة .وحيــن نبحــث عــن الســبب ،نجــد أن املدينــة األوربيــة عرفــت منــذ زمــن
التنظيمــات البلديــة ،وأن هــذه التنظيمــات التــي رافقــت تطــور املدينــة فــي أوروبــا
وأشــرفت عليــه كانــت معدومــة حتــى أواخــرالقــرن املا�ضــي فــي بــاد الشــام .ولذلــك
فــان القضــاء علــى األحــداث وإزالتهــم مــن مــدن بــاد الشــام قــد حــرم هــذه املــدن مــن
هيئــة اجتماعيــة لــكان – ربمــا لــو كتــب لهــا الحيــاة واالســتمرار – وضــع املجتمــع
واملدينــة فــي بــاد الشــام مخالــف ملــا عليــه اآلن بشــكل كبيــر)3( .
ُ
بصمت
راقب
ت
فهي
منذ ذلك التاريخ ومدن بالد الشام في طور املقاومة السلبيةً ،
ً
ً
تبــدل الــدول والعصبيــات حولهــا ،وفــي داخلهــا .كمــا تعيــش أحيانــا فصــوال داميــة
مــن صــراع هــذه العصبيــات .تبــدو مستســلمة ال حــول لهــا وال قــوة .يجرفهــا التيــار
الســائد .لكنهــا مــع ذلــك بقيــت تقــاوم بطريقــة خفيــة مراهنــة علــى التاريــخ .فمــا إن
تطــأ عصبيــة مــا أرضهــا حاكمــة متحكمــة حتــى تبــدأ ذاكــرة املدينــة الحضريــة بهضم
هــذه العصبيــة ،وبعــد حيــن تــزول العصبيــة وتبقــى املدينــة .يطلــق نجــاة قصــاب
حســن علــى هــذا األمــرفــي كتابــه” حديــث دمشــقي” وصــف املعجــزة ،معجــزة قدرتهــا
علــى هضــم الغــزاة والوافديــن إليهــا ،والحفــاظ علــى طابعهــا العربــي .اذ “ ليســت
معجــزة دمشــق فــي برداهــا وال فــي غوطتهــا بقــدر مــا هــي فــي �شــيء آخــرً ،قدرتهــا علــى
هضــم األعــداء الذيــن يتســلطون عليهــا لفتــرة مــن الزمــن ،والبقــاء رغمــا منهــم”.
عنـ ًـد العــودة إلــى كتــاب ابــن طولــون الصالحــي املســمى ً ( أعــام الــورى بمــن ولــي
نائبــا عــن األتــراك بدمشــق الشــام الكبــرى) نلحــظ مثــا أن أول مــن ملــك دمشــق
مــن ملــوك التــرك بعــد األيوبييــن هــو امللــك قطــزالــذي حكمهــا بعــد أن هــزم هوالكــو
فــي عيــن جالــوت  ،و قــد توفــي عــام  658هجريــة  ،و بعدهــا تولــى دمشــق عــدد مــن
الحــكام نذكــر منهم:قطــز  ،ســنجر الحلبــي ،طيبــرس الوزيــري ،أقــوش النجيبــي ،
ايدمــرالظاهــري  ،ســنقراألشــقر ،حســام الديــن الجيــن  ،ســنجرالشــجاعي  ،ايبــك
الحموي ،عرلو العادلي  ،أقوش األفرم  ،قرا ســنقركراي  ،أقوش األشــرفي  ،تنكز
 ،الطنبغا  ،قطاولبغا  ،ايدغمش ،طقزدمر ،يلبغا  ،أرغون شــاه ايتمش ،أرغون
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أحد أسواق مدينة حلب في بدايات القرن العشرين
الكاملي ،أميرعلي،منجك  ،اسمندر،بيدمر ،طشتمر،اشقتمر ،الطنبغا الجوباني
 ،طرنطــاي ،بــزالر،جردمــر ،يلبغــا الناصــري ،يطــا  ،ســودون الــدوادار،تغــري بــردي
،اقبغــا  ،شــيخ الخاص ـكـي  ،نــوروز ،بيغــوت  ،قاتبــاي ،الطنبغــا العثمانــي  ،اقبــاي
الــدوادار  ،تنبــك ميــن ،جقمــق الــدوادار  ،تنبــك البجا�ســي  ،ســودون الــدوادار
،قصــروه الظاهــري  ،اينــال الجكمــي  ،آقبغــا التمــرازي  ،جلبــان املؤيــدي ،قابنــاي
،جانــم الجرك�ســي ،تنــم املحتســب  ،برســاي  ،البجا�ســي ،يردبــك الظاهــري ،آزبــك
 ،برقــوق  ،جانــي بــك فلقســيس  ،قانصــوه اليحيــاوي  ،قجمــاس  ،اينــال الفقيــه ،
...الــخ .
ومــع كل هــؤالء الذيــن ال نعــرف كيــف تلفــظ أســمائهم ً– و لــو كان بعضهــم بنــى فــي
دمشــق ًو خدمهــا و قدمهــا – و مــع أن بيــن الحــكام رجــا اســمه لولــو األرمنــي و آخــر
كان زبــاال فــي املدينــة ،فقــد بقيــت ذاكــرة املدينــة الحضريــة العربيــة فــي دمشــق حيــة
 ،بــل ناشــطة و أقــول شرســة  ،و مــن دمشــق هــذه انبعثــت الحركــة العربيــة مــن
جديــد.
نعــم معجــزة لكــن املعجــزة األكبــر ســتحدث يــوم تنهــض مــدن بــاد الشــام بعــد أن
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ً
كل مــا هضمتـ ًـه خــال قــرون .لتمتلــك زمــام أمرهــا ،عســكريا
تكــون قـ ًـد تمثلــت ً
وسياســيا واقتصاديــا واجتماعيــا ،فتســتعيد مكانتهــا مــن جديــد عبــر الالعبيــن
املحلييــن كمركــز مدينــي وثقافــي فــي املنطقــة.
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