


مركز حرمون للدراسات المعاصرة

مركــز حرمـون 
للدراســات املعاصــرة

عنــى بإنتــاج الدراســات والبحــوث املتعلقــة باملنطقــة 
ُ
هــو مؤّسســة بحثيــة وثقافيــة مســتقلة، ال تســتهدف الربــح، وت

العربيــة، خصوًصــا الواقــع الســوري، وتهتــم بالتنميــة املجتمعيــة والفكريــة والثقافيــة واإلعالميــة، وتعزيــز أداء 
املجتمــع املدنــي، ونشــر الوعــي الديمقراطــي، وتعميــم قيــم الحــوار واحتــرام حقــوق اإلنســان.

يحــرص املركــز علــى عقــد لقــاءات حواريــة ومناقشــات فكريــة، حــول القضيــة الســورية ومــا يكتنفهــا مــن متغيــرات 
سياســية وإنســانية واجتماعيــة واقتصاديــة، وتمتــد هــذه اللقــاءات واملناقشــات، لتشــمل التأثيــرات اإلقليميــة 
والدوليــة، ومواقــف األطــراف الســورية املختلفــة منهــا، ســلطة ومعارضــة، مــع الرصــد الدائــم ألدوار الحلفــاء 
اإلقليمييــن والدولييــن للفرقــاء الســوريين، والتقييــم املســتمر لتطــور تلــك األدوار ودرجــة فاعليتهــا فــي املشــهد 

الســوري.
 للعمــل الجــّدي املثمــر علــى 

ً
يســعى املركــز ألن يكــون ميداًنــا لتالقــح األفــكار والحــوار والتخطيــط للبنــاء، وســاحة

الصعــد كافــة، البحثيــة والسياســية والفكريــة والثقافيــة؛ ويأمــل أن يبنــي عالقــة متقدمــة باملجتمــع الســوري، 

والعربــي عموًمــا، تقــوم علــى التأثيــر اإليجابــي فيــه والتأثــر بــه فــي آٍن مًعــا.

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

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

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

تقع منطقة القصير في محافظة حمص، على بعد نحو 10 كم من الحدود اللبنانية، وأصبحت رمًزا لالنتفاضة 
التــي هــّزت ســورية عــام 2011. كانــت منطقــة القصيــر، التــي اســتفادت مــن اإلصــالح الزراعــي فــي الســتينيات 
ضعــف فــي الســنوات العشــر األولــى مــن هــذه األلفيــة، 

ُ
والســبعينيات، قاعــدة شــعبية للنظــام الســوري الــذي أ

بسبب تدهور الظروف املعيشية الناتجة عن »لبرلة االقتصاد« 1. أقام سكان املجمعات السكنية في املنطقة، 
علــى امتــداد عقــود، عالقــات جيــدة إلــى حــد مــا مــع النظــام الســوري، الــذي غــّض الطــرف عــن عمليــات التهريــب 
عبــر الحــدود القريبــة التــي يســهل اختراقهــا مــن لبنــان، واســتفاَد منهــا أيًضــا.2 فــي عــام 2011، أصبحــت املنطقــة 
 للمعارضة، مع قمع السلطات السورية أهاليها. وبحلول تشرين الثاني/ نوفمبر 2011، حاصرت القوات 

ً
معقال

املواليــة للحكومــة مدينــة القصيــر 3. 
ما بدأ كتظاهرات سلمية تحّول إلى حركة مسلحة. وخالل صيف عام 2012 سيطرت املعارضة على أجزاء من 
منطقــة القصيــر. اســتهدفت أعمــال القتــل والقصــف التــي ارتكبهــا الجيــش العربــي الســوري املدنييــن فــي املنطقــة.4 
واســتهدف جنــود القناصــة املدنييــن املحلييــن، وأصبحــت الحيــاة مصــدر قلــق يومــي ألولئــك الذيــن يعيشــون 
ته القــوات املواليــة 

ّ
فــي املدينــة.5 اقترنــت منطقــة القصيــر مــع نقطــة تحــول مفصليــة، مــع بــدء الهجــوم الــذي شــن

للحكومــة عــام 2013، وشــارك فيــه »حــزب هللا« اللبنانــي املدعــوم مــن إيــران، إلــى جانــب الجيــش الســوري، بهــدف 
اســتعادة املنطقــة. وأدى التحــول فــي تــوازن القــوى بيــن القــوات املواليــة للحكومــة وجماعــات املعارضــة املســلحة، 
إلــى هجمــات أخــرى ســمحت للنظــام الســوري بإعــادة فــرض ســيطرته علــى املناطــق الرئيســية علــى طــول الحــدود 

مــع لبنــان.
ا أحمًرا« عليهم، مع أنها منطقة مرئية 

ً
يرى السوريون الذين لجؤوا إلى لبنان أن عودتهم إلى القصير باتت »خط

بالعيــن املجــردة مــن الحــدود اللبنانيــة، لكــن ُيمنــع األغلبيــة العظمــى مــن ســكانها مــن العــودة إليهــا. ثمــة دمــار واســع 
النطــاق فــي القصيــر، حتــى وقــت كتابــة هــذا التقريــر، وهنــاك مناطــق واســعة غيــر مأهولــة. علــى الرغــم مــن أن آالف 
السوريين عادوا إلى ديارهم في مناطق أخرى من البالد، فإن عودة أهل القصير إلى منطقتهم ما تزال محظورة، 
وقــد نشــر املجلــس املحلــي ملدينــة القصيــر، فــي 10 تشــرين األول/ أكتوبــر 2018، خطــة إعــادة إعمــار جديــدة، مثيــًرا 

ذين ال ُيســمح لهم بالعودة.
ّ
مخاوف بشــأن مصير األرض والســكن لل

تناقش هذه الورقة كيف استخدمت السلطات السورية و«حزب هللا« مسألة نزوح السكان، وانتهاكات حقوق 
السكن واألرض وامللكية في إعادة تأكيد السيطرة على املنطقة، وترى الورقة أن هذه العملية تضمنت محاولة

1.  رونالــد جوبــرت وأحمــد حــاج أســعد )2014(: »املخاطــر الجيوســتراتيجية وتأثيــر الصــراع فــي حــوض نهــر العا�ضــي«، ملتقــى املتوســط، 2 )رقــم 89(: 184-173، 
https://bit.ly/3ePd0Tn )آخــر وصــول 12 آب/ أغســطس 2019(.

2.  مقابالت مع سكان من القصير جرت في وادي البقاع، لبنان وأوروبا، آذار/ مارس 2019. لم يكن تهريب النفط من سورية إلى لبنان وتشغيل محطة بنزين في 
القصير إال بموافقة ضمنية من الســلطات الســورية. انظر أيضا معوض، جميل )2018(: »املناطق الحدودية اللبنانية في ضوء الحرب الســورية: ممثلون جدد، 

تهميــش قديــم«، اتجاهــات EUI/ RSCAS فــي الشــرق األوســط 03/2018، متــاح علــى: https://bit.ly/3eOYX0e )آخــر وصــول 21 حزيــران/ يونيــو 2019(.
3.  يستخدم املؤلف مصطلح »القوات املوالية للحكومة« لإلشارة إلى الجيش العربي السوري )SAA( والجماعات املسلحة التي تقاتل إلى جانبه، مثل “حزب هللا” 

وقوات الدفاع الوطني. في مسرح العمليات هذا، ساعدت هذه الجماعات املسلحة كثيًرا في إعادة التوازن والحفاظ على توازن القوى لصالح النظام.
4.  انظــر بشــكل خــاص البنــد 4 مــن جــدول األعمــال، الجــزء الثالــث، املرفــق الخامــس واملرفــق الســادس، مجلــس حقــوق اإلنســان التابــع للجمعيــة العامــة لألمــم 

املتحــدة )2012(: »تقريــر لجنــة التحقيــق الدوليــة املســتقلة بشــأن الجمهوريــة العربيــة الســورية«، A/ HRC/ 21/50، متــاح علــى: 
https://bit.ly/2ZJ5g0W )آخر وصول 21 حزيران/ يونيو 2019(.

5.  هيومــن رايتــس ووتــش )2012(: ســورية: الحكومــة تســتخدم تكتيــكات حمــص فــي بلــدة الحــدود. القصــف العشــوائي، قتــل القناصــة، الهجمــات علــى الســكان 
الفاريــن، متــاح علــى: https://bit.ly/2ZJKI8D )آخــر وصــول 24 حزيــران/ يونيــو 2019(.
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تعزيــز االســتقطاب الطائفــي فــي القصيــر -كنتيجــة للحــرب- لفــرض ســيطرة دائمــة. ُيلِحــق االســتيالء غيــر القانونــي 
على املمتلكات ضرًرا بالسكان السّنة من القصير الذين صاروا مهّجرين، لكونهم من املكونات الرئيسية للثورة 
املدنيــة والجماعــات املعارضــة املســلحة، وتجــادل الورقــة بــأن البعــد الطائفــي الــذي لوحــظ خــالل إعــادة فــرض 
ــق منتظًمــا علــى املناطــق األخــرى التــي اســتعادتها القــوات املواليــة  ســيطرة الحكومــة علــى القصيــر، الــذي ال ُيطبَّ
للحكومة، يرجع أساًسا إلى تورط »حزب هللا« الكبير في املنطقة، ثم تناقش الورقة محاوالت السلطات السورية 
إضفــاء الطابــع الرســمي علــى انتهــاكات حقــوق الســكن واألرض وامللكيــة باســتخدام الوســائل القانونيــة، بشــكل 
يتيح التغيير الديموغرافي الدائم. أخيًرا، يستكشف املؤلف كيف اسُتخدمت املشاريع الحضرية واالقتصادية 
املخطــط لهــا فــي ســياق إعــادة اإلعمــار، لجعــل هــذه التغييــرات الديموغرافيــة دائمــة، ملصلحــة املواطنيــن الذيــن 

ظلــوا محايديــن فــي موقفهــم مــن النظــام، أو مواليــن لــه منــذ عــام 2011.
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املنهجية

جريــت فــي هــذه الورقــة 40 مقابلــة فــي لبنــان، بيــن أيلــول/ ســبتمبر وتشــرين الثانــي/ نوفمبــر 2018، وآذار/ مــارس 
ُ
أ

2019. وقــد كانــت معظــم املقابــالت امليدانيــة فــي شــرق البقــاع ومحافظــة عــكار الشــمالية، فــي املجتمعــات التــي 
تســتضيف الالجئيــن مــن القصيــر، أو تلــك التــي لهــا روابــط تاريخيــة عائليــة أو اقتصاديــة قويــة مــع املنطقــة. أجــرى 
املؤلــف مقابــالت شــملت جميــع املجتمعــات الســكنية املوجــودة فــي القصيــر قبــل عــام 2011، وكانــت مــع جميــع 
جريــت مقابــالت مــع خبــراء لديهــم معرفــة خاصــة بقوانيــن امللكيــة الســورية وإصــالح 

ُ
الجهــات السياســية، كمــا أ

وإدارة األرا�ضــي فــي القصيــر واملعلومــات ذات الصلــة حــول املفاوضــات مــن أجــل عــودة الالجئيــن.
ن من زيارة منطقة القصير. ثانًيا: كانت روايات 

ّ
: لم يتمك

ً
واجه املؤلف العديد من التحديات أثناء البحث، أوال

السكان متضاربة جًدا، وتطلب ذلك مراجعة شاملة وتدقيًقا فيها، فكانوا يميلون إلى نسيان التسلسل الزمني 
لألحداث بسبب التجارب املؤملة العديدة التي مر بها املجيبون خالل السنوات الثمانية املاضية، وكانوا يميلون 
أيًضا إلى دمج تصوراتهم حول األحداث. عالوة على ذلك، أبلغ العديد من املجيبين عن حقائق يصعب التحقق 
منهــا مــن دون الوصــول إلــى الوثائــق الرســمية، لــذا اســتخدم املؤلــف املعلومــات التــي يمكــن أن تدعمهــا ثالثــة 
مصادر على األقل، أو الصور، أوصور األقمار الصناعية، أو الوثائق الرســمية. كان من املســتحيل تأكيد بعض 
هملــت، وإن كان مــن املحتمــل أن تــؤدي إلــى أمثلــة أخــرى حــول تطبيــع 

ُ
املعلومــات التــي شــاركها املســتجيبون، فأ

انتهــاكات حقــوق الســكن واألرض وامللكيــة.
ــا: تتطلــب الحساســية العاليــة للموضــوع حــذًرا كبيــًرا أثنــاء العمــل امليدانــي حتــى ال ُيعــّرض أي مجيــب للخطــر، 

ً
ثالث

 عن وجود أجهزة االستخبارات 
ً

فوضع الالجئين السوريين في لبنان هّش، و«حزب هللا« موجود في كل مكان، فضال
ا باملخاطر، 

ً
اللبنانية والسورية على الحدود السورية اللبنانية، وقد جعل ذلك إجراء املقابالت صعًبا ومحفوف

ا من انتقام السلطات 
ً
وكان بعض األشخاص الذين تمكنوا من زيارة القصير يترددون في إجراء املقابالت، خوف

السورية. وحرًصا على سالمة املجيبين لم ُيكشف عن هويتهم. اسُتكمل البحث واملقابالت والتحقق باستخدام 
صور األقمار الصناعية املقدمة بسخاء من األرشيف السوري للمنظمات غير الحكومية 6.

6.  يوفــر األرشــيف الســوري الدعــم للمحققيــن واملدافعيــن عــن حقــوق اإلنســان والصحفييــن فــي جهودهــم لتوثيــق انتهــاكات حقــوق اإلنســان فــي ســورية عبــر تبــادل 
https://bit.ly/2CtWFqh         الخبــرات فــي تحليــل الوثائــق املرئيــة مفتوحــة املصــدر، انظــر
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كان عــدد ســكان منطقــة القصيــر، قبــل الحــرب، يتــراوح بيــن 107,470 و108,102 نســمة.7 وقــّدر برنامــج األمــم 
املتحــدة اإلنمائــي عــدد ســكان املنطقــة، عــام 2014، بنحــو 138،000 نســمة، وُيقــّدر أن 77،000 منهــم نازحــون8. 
تعايــش داخــل املدينــة والريــف العديــد مــن املجتمعــات الدينيــة املختلفــة، حتــى عــام 2011. أغلبيــة الســكان كانوا 
مــن الســّنة، مــع وجــود أعــداد كبيــرة مــن املســيحيين فــي كل مــن املدينــة والريــف. كان يســكنها الشــيعة والعلويــون 
-نحــو عشــرين قريــة- يعيــش عــدد قليــل منهــم فــي مدينــة القصيــر، وكان هنــاك املرشــدية.9 وكانــت هنــاك أيًضــا قــرى 
شــيعية وســنية مختلطة، معظم الشــيعة -وُيقّدر عددهم بين 20,000 و30,000- يحملون الجنســية اللبنانية، 
وكانت قراهم تقع على الجانب السوري من الحدود، عندما رسمت فرنسا حدود دولة لبنان الكبير عام 1920، 
ومــع ذلــك، عندمــا حــدث اإلحصــاء الســكاني عــام 1932، ُســّجل هــؤالء الســكان علــى مــالك منطقــة الهرمــل، علــى 
بعــد بضــع عشــرات الكيلومتــرات فــي لبنــان، فحصلــوا علــى الجنســية اللبنانيــة10، لذلــك توجــد روابــط عائليــة 

واقتصاديــة قويــة بيــن القصيــر والهرمــل.
بحلول عام 2012، ظهرت أولى الشهادات حول العنف الطائفي الذي وقع في القصير، وتؤكد األغلبية العظمى 
من املجيبين أن املجتمعات املختلفة عاشت مًعا بسالم حتى بدأت االنتفاضة، وعلى الرغم من صعود املشاعر 
العدائية الناتجة عن الحرب، فإن العديد من املشاركين كان لديهم ذكريات مختلفة بعض ال�ضيء، فاملجيبون 
)الســّنة( يذكــرون كيــف كانــت القــرى املســيحية املحيطــة توصــل املــواد الغذائيــة إليهــم أثنــاء حصــار القــوات 
املواليــة للحكومــة مدينــة القصيــر، وفــي املقابــل، لــم يتلــقَّ العلويــون الفقــراء فــي القصيــر دعًمــا كبيــًرا مــن النظــام، 
وهــذا يتناقــض مــع الروايــة املعروفــة عــن االمتيــاز العلــوي11. يؤكــد بعــض املجيبيــن املســيحيين أنــه ليــس كل أهــل 
القصيــر مــن الســنة كانــوا يدعمــون الجماعــات اإلســالمية والجهاديــة العنيفــة التــي اســتهدفت مجتمعاتهــم، ومــع 

ذلــك، حــدث عنــف طائفــي فــي املنطقــة. 
يتهــم الالجئــون الســنة فــي لبنــان جيرانهــم العلوييــن ببــدء إطــالق النــار عليهــم12، بينمــا يّتهــم أهالــي القــرى الشــيعية 
ية بمحاولة طردهم من قراهم ونهب منازلهم وســرقة محاصيلهم 13. يذكر املســيحيون 

ّ
جماعات املعارضة الســن

7.  تختلــف األرقــام الرســمية بحســب املصــدر. راجــع: »نتائــج تعــداد الســكان واملســاكن لعــام 2004، املتــاح علــى مســتوى املدينــة/ القريــة« )باللغــة العربيــة(، املكتــب 
املركــزي لإلحصــاء، متــاح علــى: https://archive.is/1Uop )آخــر وصــول 28 حزيــران/ يونيــو 2019( و«إعــادة تقســيم الســكان واإلســكان فــي محافظــة حمــص لعــام 
2004« )باللغــة العربيــة(، https://bit.ly/3jpcH5e )آخــر وصــول 28 حزيــران/ يونيــو 2019(. يقــول املخبــرون: إن عــدد ســكان املدينــة بلــغ فــي عــام 2012 حوالــي 

40،000 نســمة.
8.   راجــع القســم )ب(. الخلفيــة، فــي »طلــب برنامــج األمــم املتحــدة اإلنمائــي لالقتبــاس«، برنامــج األمــم املتحــدة اإلنمائــي، 13 كانــون الثانــي/ ينايــر 2019، متــاح علــى: 

https://bit.ly/3hf9nIf )آخــر وصــول 28 حزيــران/ يونيــو 2019(. 
9.  املرشــدية هي جماعة دينية ظهرت في القرن العشــرين عندما انفصل أعضاؤها عن املجتمع العلوي. انظر ســيفروك، ديمتري )2013(: »املرشــدون في ســورية: 

نظرة عامة مختصرة على تاريخهم ومعتقداتهم«، العالم اإلســالمي، املجلد. 1/103، الصفحات 93-80.
10.  كانــج حمــاده، وبييــر بالنــك، ورونالــد جوبيــر، وميريــام ســعادة صبيــح )2015(: »أجــزاء علــى الحــدود الســورية اللبنانيــة: الطفــرات الزراعيــة فــي حــوض، ملتقــى 

املتوســط، 92: 19-32، متــاح علــى https://bit.ly/3hhPf8b )آخــر وصــول 28 حزيــران/ يونيــو 2019(.
11.  ينتمي بشار األسد إلى الطائقة العلوية، وغالًبا ما ُينظر إلى نظامه على أنه يميز العلويين مقابل املجتمعات األخرى. 

12.   »الجيران الذين يقال إنهم يواجهون صعوبات عنيفة في الحملة السورية«، نيويورك تايمز )28 آذار/ مارس 2012(، متاح على: 
https://nyti.ms/2OIHQ5Q )آخر وصول 4 تموز/ يوليو 2019(.

13.  نيكوالس بالنفورد )2013(: »معركة القصير: كيف يميل النظام السوري وحزب هللا إلى التوازن«، مركز مكافحة اإلرهاب، العدد الخاص بسورية، 6/ )8(، 
متــاح علــى: https: ctc.usma. edu/ the-battle-for-the -us-how-the-the-syrian-system-and-the-hizb-all-tipped-the-balance )آخــر وصــول 4 تمــوز/ 

يوليــو، 2019(. 
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أيًضــا كيــف تعرضــوا لعمليــات االختطــاف والهجمــات التعســفية التــي قامــت بهــا بعــض جماعــات املعارضــة 
املســلحة 14.

وصــف كريســتوفر فيليبــس »الحــرب األهليــة« الســورية بأنهــا »صــراع شــبه طائفــي«، وهــذا يعنــي أن الطائفيــة 
كبــت علــى أســاس سيا�ضــي، حدثــت 

ُ
ليســت ســوى واحــدة مــن عناصرهــا املتعــددة.15 فإلــى جانــب االنتهــاكات التــي ارت

انتهــاكات طائفيــة واســعة النطــاق فــي القصيــر -لوحــظ ذلــك شــائًعا فــي ســورية- تتعلــق بالســكن واألرض واألمــالك، 
ويستدعي ذلك تفسيًرا لتلك العوامل املحلية التي تؤّجج الطائفية. عام 2012، ازدادت التهديدات ضد النظام 
الســوري، عندمــا ســيطرت جماعــات املعارضــة املســلحة علــى أجــزاء مــن املنطقــة، وُســّييس القــادة والداعمــون 
املاليــون لــدى الطرفيــن وشــّجعوا هويــات الدولــة الفرعيــة، وأدى ذلــك إلــى عنــف طائفــي. أحيــا النظــام ورقــة16 
»املخــاوف مــن الطائفيــة« القديمــة، عبــر وصــف املعارضــة الناشــئة بأنهــا قــوى طائفيــة ســنّية تهــدد األقليــات، 
وعمل لتطييف الصراع، عبر تسليح األقليات املحلية وتوفير الدعم األسا�ضي من طرف »حزب هللا« 17. أما على 
جانب املعارضة، فقد ُدعَمت الجماعات املتمردة بســرعة كبيرة، من جانب دول الخليج التي تتوق إلى مواجهة 

عــادي للســّنة، الــذي زاد مــن شــكوك الســّنة املحلييــن تجــاه الشــيعة.
ُ
مــا تعــّده تهديــد »الهــالل الشــيعي« امل

صّعــب الروايــات املتضاربــة معرفــة متــى بــدأ كل معســكر بتســييس هويــات الدولــة الفرعيــة فــي القصيــر، وهــي 
ُ
ت

 حاســًما، حيــث أدى 
ً

عمليــة كانــت موجــودة بالفعــل قبــل الحــرب، لكــن تدخــل »حــزب هللا« فــي القصيــر كان عامــال
: بخطــاب طائفــي18، وهــو 

ً
إلــى تفاقــم العنــف الطائفــي فــي املنطقــة. وقــد بــرر »حــزب هللا« تدخلــه فــي ســورية، أوال

منع جماعات املعارضة التكفيرية السنية من القضاء على األقليات الدينية في كّل من لبنان وسورية19. وزعم 
زعيم »حزب هللا« حسن نصر هللا أن تّدخل جماعته هو الحّل لحماية اللبنانيين الذين يعيشون في القصير.20 
كان ُينظر إلى الخطاب الرسمي لـ »حزب هللا« من جانب العديد من سكان القصير، ومعظمهم من السنة، بأنه 
طائفي، إذ عّدوا »حزب هللا«، عبر تصويره املعارضة برمتها بأنها متطرفة سنية، ساعًيا ملحاربة جميع جماعات 
هــم »حــزب هللا« باســتهداف املجتمــع الســّني فــي مجملــه، وليــس العناصــر املســلحة  املعارضــة املســلحة. وقــد اتُّ

املتطرفــة فحســب.
 عن دعمه الحاسم لقوات الحكومة التي 

ً
أسهم اإلحباط الناجم عن هذا التصور لسياسة »حزب هللا«، فضال

اســتعادت القصيــر فــي ربيــع عــام 2013، فــي إضفــاء الشــرعية علــى جماعــات املعارضــة املســلحة الســنية الطائفيــة 
فــي املنطقــة، ومنهــا »جبهــة النصــرة« و«لــواء عمــر الفــاروق«.21 اســتهدفت تلــك الجماعــات الشــيعة والعلوييــن فــي 
 لـــ »حــزب هللا«، فــزاد ذلــك مــن تأجيــج الطائفيــة 

ً
عــّد معقــال

ُ
املنطقــة وفــي منطقــة الهرمــل اللبنانيــة املجــاورة، التــي ت

14.  »280 مسيحيا محتجزون كرهائن«، Agenzia Fides )25 أيلول/ سبتمبر 2012(، متاح على: https://bit.ly/39dRzdC )آخر وصول 4 تموز/ يوليو 2019(. 
تعــرض الشــارع الــذي يعيــش فيــه كثيــر مــن املســيحيين فــي مدينــة القصيــر لهجــوم مــن الفصائــل اإلســالمية، فــي آذار/ مــارس 2012، وتســبب ذلــك فــي فــرار أعــداد كبيــرة 

منهم. مقابالت في وادي البقاع، لبنان، من أيلول/ سبتمبر إلى تشرين الثاني/ نوفمبر. 2018.
15.  كريستوفر فيليبس )2015(: »الطائفية والصراع في سورية«، الكلمة الثالثة الفصلية 36/ 2، الصفحات 357- 376.

16.  املرجع السابق، الصفحة 369.
17.  خالل املقابالت التي أجريت في وادي البقاع، لبنان، في أيلول/ سبتمبر 2018، أفاد سكان مسيحيون من القصير أن السلطات السورية قد زودت املسيحيين 

باألسلحة منذ عام 2012.
18.  ضاهــر، جوزيــف )2017(: »حــزب هللا، الدولــة الطائفيــة اللبنانيــة، والطائفيــة«، معهــد الشــرق األوســط، متــاح علــى: https://bit.ly/2BgKSuX )آخــر وصــول 

3 تمــوز/ يوليــو 2019(.
19.  مقابــالت مــع مقاتلــي “حــزب هللا” أجراهــا املؤلــف فــي تشــرين األول/ أكتوبــر 2013 وتشــرين الثانــي/ نوفمبــر 2015. راجــع أيضــا »حــزب هللا مــاو لبنــان« ]حــزب هللا 
يقــرر القواعــد فــي لبنــان[، لومونــد ديبلوماتيــك نيســان/ أبريــل https:// www.monde-diplomatique.fr/ 2016/04/ KOSTRZ/ 55214 ،2016 )آخــر وصــول 

3 تمــوز/ يوليــو 2019(.
https://bit.ly/2CUcINL :20.  ترجمة خطاب حسن نصر هللا في 11 تشرين األول/ أكتوبر 2012، متاح على املوقع

https://bit.ly/3hlCnhE  :21.  هيومن رايتس ووتش )2013(: »سورية: لواء يقاتل في حمص متورط في فظائع. ُيظهر الفيديو قائًدا يشوه جثة«، وهو متاح على
 )آخر وصول 3 تموز/ يوليو 2019(.
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على املستوى املحلي. تشير العديد من الشهادات إلى أن هؤالء املقاتلين قاموا بهجمات تعسفية ونهب املمتلكات 
علــى أســاس طائفــي، عندمــا ســيطروا علــى أجــزاء مــن املنطقــة، ومــع ذلــك، نظــًرا ألن النظــام الســوري و«حــزب 
هللا« همــا اللــذان انتصــرا فــي هجــوم عــام 2013، وســيطرا علــى املنطقــة منــذ ذلــك الحيــن، تركــز هــذه الدراســة فــي 

تصرفاتهمــا املتعلقــة بانتهــاكات حقــوق الســكن واألرض وامللكيــة فــي القصيــر.
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مركز حرمون للدراسات المعاصرة

انتهاكات السكن واألرض وامللكية التي تستهدف أهل القصير

سياسة عودة غير متكافئة	 
بعــد اســتعادة القــوات املواليــة للحكومــة الســيطرة علــى القصيــر، فــي حزيــران/ يونيــو 2013، فــّر أنصــار املعارضــة 
ــت املنطقــة، منــذ 

ّ
املحليــون إلــى أجــزاء أخــرى مــن ســورية )مثــل القلمــون ويبــرود والنبــك وإدلــب( وإلــى لبنــان22. ظل

ذلــك الحيــن، خاليــة إلــى حــد كبيــر؛ فمعظــم النازحيــن الذيــن ُيقــّدر عددهــم بنحــو 77,000 شــخص لــم يعــودوا 
ا متباينــة كثيــًرا، 

ً
إلــى ديارهــم بعــد. وكشــفت املقابــالت التــي أجراهــا املؤلــف أن الســلطات الســورية تفــرض شــروط

باختالف االنتماءات الطائفية لألفراد؛ فُسمح لألقليات الدينية بالعودة مباشرة، بعد استيالء القوات املوالية 
للحكومة على املنطقة، في أيار/ مايو وحزيران/ يونيو 2013، في حين رأت األسر السنية أن وصولها مقيد جًدا، 

وأن عودتهــا النهائيــة محظــورة23.
ُســمح للمســيحيين والشــيعة والعلوييــن )الذيــن غــادر جــزء كبيــر منهــم املنطقــة عــام 2012 عندمــا كانــت املنطقــة 
تحــت ســيطرة جماعــات املعارضــة املســلحة( بالعــودة إلــى منازلهــم، فــي تمــوز/ يوليــو 2013. قــال شــاب مســيحي فــّر 
ــر للحصــول علــى تصريــح أمنــي مــن الســلطات للعــودة إلــى منزلــي، وال 

ّ
مــن القصيــر فــي آذار/ مــارس 2019: »لــم أضط

يحتــاج املســيحيون لذلــك، وإن كان البعــض منهــم لــم يعــد، فذلــك ألن منازلهــم قــد ُدّمــرت خــالل الحــرب، أو ألنهــم 
انتقلــوا إلــى دمشــق أو هاجــروا إلــى الــدول الغربيــة«. تعكــس قصــة هــذا الشــاب حالــة املســيحيين اآلخريــن24. وعلــى 
الرغــم مــن صعوبــة معرفــة عــدد مــن عــاد بالضبــط، لكــن 350 عائلــة مســيحية عــادت للعيــش فــي مدينــة القصيــر 
حتى وقت كتابة هذا التقرير25. معظم سكان قرى ربلة ودمينة الشرقية، إذ عاش معظم املسيحيين في الريف 
قبــل الحــرب، عــادوا إلــى ديارهــم26، ويواصــل كثيــرون منهــم عبــور الحــدود الســورية اللبنانيــة كل صبــاح، للعمــل 
فــي قريــة القــاع أو الهرمــل، ويعــودون إلــى القصيــر فــي الليــل، كان هــذا االنتقــال موجــوًدا قبــل عــام 2011، لكنــه 
ازداد منــذ عــام 2013، ألن فــرص العمــل فــي القصيــر مــا تــزال شــحيحة27. وباملثــل، عــاد الشــيعة إلــى قراهــم فــي ريــف 
القصير28. تتسامح القوات املسلحة السورية و«حزب هللا« مع هذا التنقل عبر الحدود، ويرجع ذلك جزئًيا إلى 

أن بعــض القروييــن قاتلــوا إلــى جانــب القــوات املواليــة للحكومــة إبــان النــزاع. 
تواجه األسر السنية من القصير وضًعا مختلًفا جًدا؛ فقد فّر كثير من السنة من املنطقة، عندما استولت عليها 
القــوات املواليــة للحكومــة عــام 2013، ولجــؤوا إلــى لبنــان وأماكــن أخــرى فــي ســورية، مثــل القلمــون وأجــزاء أخــرى 
مــن محافظــة حمــص مثــل مدينــة حســياء، أو املناطــق البعيــدة مــن منطقــة القصيــر، مثــل مدينــة شنشــار. أولئــك 
الذيــن بقــوا -معظمهــم مــن املســنين واألطفــال- مشــتتون فــي أنحــاء املنطقــة، مثــل قــرى نزاريــة وقاديــش )تــل النبــي 

 فــي لبنــان هــم مــن القصيــر. مقابلــة مــع مكتــب املفوضيــة فــي بيــروت، 
ً

22.  تفيــد مفوضيــة األمــم املتحــدة لشــؤون الالجئيــن بــأن 53،043 الجًئــا ســورًيا مســجال
.2018 أكتوبــر  تشــرين األول/ 

23.  املقابــالت التــي أجريــت مــع املدنييــن الذيــن عــادوا للعيــش فــي القصيــر، والالجئــون فــي لبنــان ممنوعــون مــن العــودة إلــى القصيــر، ومــع اللبنانييــن والســوريين الذيــن 
يعيشــون في لبنان ولكن ســمح لهم بزيارة منطقة القصير، ووادي البقاع، لبنان، أيلول/ ســبتمبر، تشــرين الثاني/ نوفمبر 2018.

24.  مقابــالت مــع املســيحيين والشــيعة مــن القصيــر الذيــن عــادوا للعيــش فــي املنطقــة أو عــادوا بانتظــام هنــاك، وادي البقــاع، لبنــان، مــن أيلــول/ ســبتمبر إلــى تشــرين 
الثانــي/ نوفمبــر. 2018.

25.  مقابلــة مــع عضــو فــي منظمــة غيــر حكوميــة مســيحية، بيــروت، مــن أيلــول/ ســبتمبر إلــى تشــرين الثانــي/ نوفمبــر. 2018. قــال عضــو آخــر فــي منظمــة غيــر حكوميــة 
مســيحية إن عــدد العائــالت ال يتجــاوز 150 أســرة.

26.  مقابلة ميدانية مع أحد سكان بلدة ربلة، أجريت في وادي البقاع، لبنان، من أيلول/ سبتمبر إلى تشرين الثاني/ نوفمبر 2018.
27.  مقابالت مع مسيحيين لبنانيين وسوريين، إما من القصير أو من الذين يذهبون بانتظام إلى املنطقة، أجريت في سهل البقاع، لبنان، من أيلول/ سبتمبر إلى 

تشرين الثاني/ نوفمبر 2018.
28.  مقابالت مع شيعة لبنانيين وسوريين، إما من القصير أو من الذين يذهبون بانتظام إلى املنطقة، وادي البقاع، لبنان، من أيلول/ سبتمبر إلى تشرين الثاني/ 

نوفمبر 2018.



10

قسم الترجمة

منــدو( وعيــن تنــور وفاضليــة والحســينية ومدينــة القصيــر29. قــال أحــد الالجئيــن: »اختــار أخــي البقــاء فــي النزاريــة، 
وال ُيســمح له بالخروج من القرية«30. وتوصلت بعض القرى الســنية أيًضا، خالل الســنة األولى من الحرب، إلى 

اتفاقــات جماعيــة ســمحت لهــا بالبقــاء فــي املنطقــة31، ولــم ُيطــرد أهاليهــا بعــد عــام 2013، لكــن حركتهــم مقيــدة.
بخصوص األشخاص النازحين داخلًيا والالجئين من السّنة، فإن العودة إلى القصير صعبة جًدا؛ يقول متطوع 
عّد عودتهم أمًرا صعًبا«، »يمكن ألهالي قتلى 

ُ
لبناني يعمل مع الالجئين في سهل البقاع: »من الناحية العملية، ت

الجيش العربي السوري الحصول على تصريح لزيارة القصير، ولكن بشكل مؤقت«. من السهل بالنسبة للمرأة 
السنية أن تزور املنطقة، ولكن ملدد وجيزة فقط32. ويتعين على العائدين، بعد التدقيق في ملفهم على الحدود، 
تــرك هوياتهــم فــي نقطــة التفتيــش األقــرب إلــى منازلهــم، واســتعادتها عنــد مغادرتهــم33. فــي األغلــب ُيرفــض الوصــول 
إلــى املمتلــكات والحقــول واملنــازل،34 وفــي األغلبيــة العظمــى مــن الحــاالت، ُيحظــر عليهــم العــودة النهائيــة، وقــد قالت 
امــرأة ســنية زارت املنطقــة بشــكل غيــر قانونــي: »بعــد ســبعة أيــام مــن وصولــي إلــى القصيــر، جــاءت دوريــة مــن فــرع 
املخابــرات العســكرية35، وأخبرتنــي أن علــّي املغــادرة علــى الفــور«. يلجــأ الســوريون الذيــن ليــس لهــم وضــع قانونــي 
ــا مــن االعتقــال علــى الحدود؛ 

ً
فــي لبنــان إلــى ذلــك عــادة36. لكــن معظــم الرجــال ال يحاولــون العــودة إلــى ديارهــم، خوف

ــه لهــم تهمــة االنتمــاء إلــى جماعــة إرهابيــة، أو ُيجنــدون قســًرا فــي القــوات املســلحة الســورية. وجَّ
ُ
فقــد ت

بــدأ األمــن العــام اللبنانــي، عــام 2018، التنســيق مــع األجهــزة األمنيــة الســورية حــول عــودة الالجئيــن الســوريين فــي 
لبنــان.37 وافُتتــح ســبعة عشــر مكتًبــا فــي جميــع أنحــاء البــالد لتســجيل الراغبيــن فــي العــودة38. وعلــى الرغــم مــن أن 
السلطات السورية سمحت لالجئين بالعودة إلى مناطق أخرى، فلم ُيسمح ألحد بالعودة إلى منطقة القصير39.

يوضح الجئ من قرية برهانية يعيش في لبنان، أن محاوالت العودة فشلت إلى األبد؛ »في تشرين األول/ أكتوبر 
2018 حاول جيراننا السابقون العودة إلى منزلهم في قرية برهانية، وعندما وصلوا إلى الحدود السورية، أرسلتهم 
الســلطات إلى شنشــار، ولم تنجح األســر التي حاولت العودة إلى قرية أبو حوري في ذلك الشــهر، وقد حاول ابن 
رســلت عائــالت 

ُ
رســَل إلــى التجنيــد، وأ

ُ
رســلوا إلــى حســياء، وفــور وصولــه إلــى هنــاك، أ

ُ
عمــي العــودة مــع عائلتــه، لكــن أ

أخــرى إلــى مدينــة حمص«.

29.  مقابالت مع لبنانيين وسوريين، إما من القصير أو من الذين يذهبون بانتظام إلى املنطقة، وادي البقاع، لبنان، من أيلول/ سبتمبر إلى تشرين الثاني/ نوفمبر 
.2018

جريت في سهل البقاع، لبنان، أيلول/ سبتمبر 2018.
ُ
30.  مقابلة مع الجئ سوري من النزارية، أ

31.  في أيار/مايو 2012، توصلت عائالت قرية املصرية، على سبيل املثال، إلى اتفاق مع السلطات السورية، مكنها من البقاء في القصير مقابل املوافقة على عدم 
املشــاركة فــي االنتفاضــة. مقابلــة مــع وســيط واحــد ســّهل الصفقــة بيــن العائــالت والســلطات الســورية، وادي البقــاع، لبنــان، مــن أيلــول/ ســبتمبر إلــى تشــرين الثانــي/ 

نوفمبر 2018.
32.  تكشــف املقابــالت أن الوصــول إلــى املنطقــة أســهل بالنســبة إلــى املــرأة الســنية، وبخاصــة املتزوجــات مــن رجــال شــيعة. قبــل االنتفاضــة، كان الــزواج املختلــط 

شــائًعا.
33.  مقابلة مع ثالث نساء من عائالت مختلفة عدن لزيارة األشقاء واملمتلكات في املدن والقرى في القصير، في وادي البقاع، لبنان، في شهر أيلول/ سبتمبر 2018.

34.  ُحــّددت هــذه العمليــة بفضــل املقابــالت مــع األفــراد الســنة الذيــن تمكنــوا مــن زيــارة ممتلكاتهــم فــي القصيــر، وادي البقــاع، لبنــان، مــن أيلــول/ ســبتمبر إلــى تشــرين 
الثانــي/ نوفمبــر. 2018.

35.  مديرية االستخبارات العسكرية هي واحدة من أربع وكاالت أمنية موجودة في سورية منذ عام 1970.
36.  يســمح جنــود القــوات املســلحة الســورية فــي بعــض األحيــان لألفــراد بعبــور الحــدود الســورية اللبنانيــة التــي يســهل اختراقهــا إلــى حــد مــا عنــد نقــاط التفتيــش مــن 
دون أي شكليات. من خالل القيام بذلك، ال يتعين على السوريين الذين يبقون في لبنان بشكل غير قانوني عبور املعبر الحدودي الرسمي، حيث تتحقق السلطات 

اللبنانيــة مــن وضعهــم.
37.  هذه العمليات الرسمية ليست هي الطريقة الوحيدة للعودة. يعود بعض السوريين إلى منازلهم بأنفسهم، من دون إشراك األمن العام اللبناني.

38.  مقابلة مع األمن العام، بيروت، لبنان، تشرين الثاني/ نوفمبر 2018.
39.  املرجع السابق.



11

مركز حرمون للدراسات المعاصرة

يواجــه النازحــون العقبــات نفســها، ففــي عــام 2018 ُمنــع النازحــون مــن القصيــر الذيــن اســتقروا فــي حســياء، مــن 
العــودة علــى الرغــم مــن ســماح محافــظ حمــص لهــم بذلــك40، وال ُيعــرف ســبب عــدم الســماح بعودتهــم، ويقــول 
أحــد النازحيــن داخلًيــا مــن مدينــة القصيــر، بعــد أن واجــه تلــك التجربــة عــام 2014: »علــى الرغــم مــن وجود وثيقة 
مــن محافظــة حمــص ســمحت لــي بالعــودة للعيــش فــي مدينــة القصيــر41، فقــد منعنــي جنــدي عنــد نقطــة التفتيــش 
األخيرة قبل مدخل املدينة، من دخول القصير، وطلب مني الحصول على تصريح من فرع املخابرات العسكرية 
فــي القصيــر، وقــد طلبــت ذلــك لكنهــم رفضــوا فــي النهايــة، وقالــوا إننــي وزوجتــي ممنوعــان مــن العــودة«. توجــد بعــض 
االستثناءات النادرة؛ إذ ُسمح عام 2017 لنحو 40 عائلة نازحة من أرجون بالعودة إلى قريتهم42، وكذلك الحال 
بخصــوص عشــرات العائــالت مــن تــل نبــي منــدو، وقــد أفــادت صفحــات ووســائل إعالميــة مؤيــدة للحكومــة، فــي 

آذار/ مــارس 2019، أن 126 عائلــة عــادت إلــى قريــة بويضــة الشــرقية43. 

االحتالل غير املشروع لألرا�ضي واملنازل	 
وحــظ االحتــالل غيــر املشــروع لألرا�ضــي واملنــازل فــي جميــع أنحــاء املنطقــة، فقــد اســُتولي علــى 

ُ
فــي الوقــت نفســه، ل

 :
ً

املنــازل التــي كان يعيــش فيهــا الســكان الفــارون منــذ بدايــة الحــرب، مــن قبــل أنــواع عــدة مــن املقيميــن الجــدد، أوال
مــن ِقبــل أشــخاص أصلييــن مــن القصيــر، ُســمح لهــم بالعــودة لكــن منازلهــم تدمــرت أثنــاء النــزاع44. ويقــول الجــئ 
فــي لبنــان: »أحــد جيراننــا املســيحيين الســابقين يســكن فــي جــزء مــن منزلنــا الــذي لــم ُيدّمــر فــي الحــرب«. ثانًيــا: أشــار 
العديــد مــن املجيبيــن إلــى أن القادميــن الجــدد، الذيــن اســتقروا فــي القصيــر منــذ عــام 2013، احتلــوا منازلهــم بعــد 
اســتعادة الحكومــة الســيطرة مباشــرة، وتصــف امــرأة ســورية مــن ريــف القصيــر ذلــك بالقــول: »ُســمح لــي بزيــارة 
منزلــي، وحيــن زرتــه وجــدت فيــه عائلــة مــن حلــب45. وأخبرونــي أنــه ُســمح للزوجــة باالنتقــال إلــى املنطقــة للحــاق 

بزوجهــا، الــذي يخــدم فــي الجيــش الســوري فــي القصيــر«.
زعــم العديــد مــن املجيبيــن، مــن مختلــف املجتمعــات الدينيــة والخلفيــات السياســية، أن العائــالت الشــيعية مــن 
محافظة الحســكة واملزرعة )محافظة حمص( وبصرى الشــام )محافظة درعا( اســتقرت في منطقة القصير46. 
وتحــدث آخــرون أيًضــا عــن مئــات األســر التــي أتــت مــن الفوعــة وكفريــا فــي أعقــاب اتفــاق املــدن األربعــة47 )الــذي مــا 
يزال من الصعب التحقق منه(. في هذا الســياق ظهر بعض الســلوك االنتهازي، بدأ أشــخاص في القصير بتأجير 
منــازل القصيرييــن الذيــن غــادروا، للقادميــن الجــدد، وظــن هــؤالء الجــدد أن املؤجريــن هــم أصحــاب البيــوت 

40.  مقابلة مع صحفي لبناني من الهرمل، بيروت، لبنان، من أيلول/ سبتمبر إلى تشرين الثاني/ نوفمبر 2018.
41.  تمت مشاركة املستند مع املؤلف.

42.  مقابلة مع الشخص املسؤول عن املفاوضات، وادي البقاع، لبنان، من أيلول/ سبتمبر إلى تشرين الثاني/ نوفمبر 2018.
43.  بعــد ســبع ســنوات مــن الغيــاب، أصبحــت عــودة 126 عائلــة إلــى بويضــة الشــرقية فــي الجــزء الجنوبــي مــن محافظــة حمــص )باللغــة العربيــة(، قنــاة الســورية 
)يوتيــوب( )20 آذار/ مــارس 2019(، متوفــرة علــى: https://bit.ly/3hj2CVU )آخــر وصــول 4 تمــوز/ يوليــو 2019(؛ مدينــة القصيــر، صفحــة التنميــة املحليــة علــى 

Facebook )باللغــة العربيــة(، 25 آذار/ مــارس 2019، متوفــرة علــى: https://bit.ly/3fX092Q )آخــر وصــول 4 تمــوز/ يوليــو 2019(
44.  مقابــالت مــع الســكان الســنة مــن القصيــر الذيــن زاروا ممتلكاتهــم والســوريين الذيــن عــادوا للعيــش فــي القصيــر، وادي البقــاع، لبنــان، مــن أيلــول/ ســبتمبر إلــى 
تشــرين الثاني/ نوفمبر. 2018.نظرا ألن معظم الالجئين ال يزالون على اتصال مع األشــقاء أو الجيران الذين بقوا في القصير أو عادوا إليه، فإنهم غالبا ما يعرفون 

هويــة أو أصــل األفــراد الذيــن يحتلــون ممتلكاتهــم.
45.  مقابلة في وادي البقاع، لبنان، من أيلول/ سبتمبر إلى تشرين الثاني/ نوفمبر 2018.. ألسباب أمنية، لم يتم تسمية القرية. أظهر املجيب صور منزله املحتل. 

46.  مقابلة مع أصحاب املصلحة اللبنانيين ذوي الصالت الوثيقة والوصول إلى القصير، بيروت، لبنان، من أيلول/ سبتمبر إلى تشرين الثاني/ نوفمبر 2018.
47.  تــم توقيــع »اتفاقيــة املــدن األربــع« فــي آذار/ مــارس 2017، وتــم االتفــاق علــى رفــع الحصــار وإجــالء أربــع مــدن محاصــرة بالكامــل: البلدتــان الشــيعيتان الفوعــة 
وكفريا في محافظة إدلب، اللتان حاصرتهما هيئة التحرير الشام )HTS( وجماعة أحرار الشام، ومدينتا مضايا والزبداني السنيتان، املحاصرتان من قبل الجيش 
العربــي الســوري وحــزب هللا. انظــر منظمــة العفــو الدوليــة )2017(: »نحــن نغــادر أو نمــوت«، النــزوح القســري بموجــب اتفاقيــات »املصالحــة« الســورية، متــاح علــى: 

https://bit.ly/32BIhaf )آخر وصول 17 يوليو/ تموز 2019(.
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األصليــون، وقــد قــال أحــد الالجئيــن فــي شــمال لبنــان: »تمكــن بعــض إخوتــي مــن زيــارة منزلنــا، ووجــدوا فيــه عائلــة 
من كفرّيا، وقالوا أن بعض الجيران أّجروهم املنزل، وقد ُصدموا عندما اكتشفوا أننا املالكون الحقيقيون«48.

يوجد وضع مشابه لألرا�ضي الريفية؛ فالحقول أو البساتين التابعة للعائالت التي فّرت من القصير، في كثير من 
األوقــات كان يزرعهــا الجيــران الســابقون أو القادمــون الجــدد املوجــودون فــي املنطقــة، وقــد ســمح بعــض الالجئيــن 
لجيرانهم السابقين، الذين حافظوا على عالقات جيدة معهم، بالعمل في حقولهم أثناء غيابهم، لكن املزارعين 
الذيــن بقــوا فــي القصيــر يســتخدمون فــي األغلــب حقــول اآلخريــن مــن دون موافقتهــم49. وقــد قــال أحــد الالجئيــن مــن 

النزارية: »اتصلُت باملزارع من ربلة الذي كان يزرع حقلي، فرد علّي بأن من حقه فعل ما يشــاء، ألنني إرهابي!«.
باإلضافة إلى الســماح بهذه التعديات غير القانونية، دّمرت القوات املوالية للحكومة عمًدا بعض املنازل، بعد 
ســيطرتها علــى منطقــة القصيــر عــام 2013، ولــم يكــن هــذا التدميــر تعســفًيا، فقــد اســتهدفوا منــازل األفــراد الذيــن 

ينتمــون إلــى الجماعــات املســلحة أو كانــوا علــى صلــة بهــا 50. 
بسبب التمييز الطائفي ضد العائدين، يمكن مالحظة »الطائفية« في املمتلكات غير القانونية واحتالل األرا�ضي، 
وذلــك ألن الســّنة )الذيــن مثلــوا األغلبيــة العظمــى مــن ســكان القصيــر قبــل عــام 2013( ممنوعــون مــن العــودة إلــى 
القصيــر، والذيــن يحتلــون ممتلــكات شــاغرة ويزرعــون هــذه األرا�ضــي هــم، بطبيعــة الحــال، املســموح لهــم بالعــودة 
أو االســتقرار، والذيــن ينتمــون إلــى األقليــات الدينيــة. علــى ســبيل املثــال، كان املزارعــون مــن بلــدة ربلــة املســيحية 
 فــي ناهريــة ونزاريــة والجوســية، بينمــا يــزرع مزارعــون مــن القــرى الشــيعية غــرب نهــر العا�ضــي )مثــل 

ً
يزرعــون حقــوال

ية املحيطــة )مثــل الســمقية(.
ّ
حــوش ســعيد علــي وزيتــا( حقــول القــرى الســن

 حاسًما في انتهاكات السكن واألرض وامللكية ذات الدوافع الطائفية؟
ً

هل ُيعّد تأثير »حزب هللا« عامال

تنطــوي عمليــة التفــاوض مــن أجــل عــودة الالجئيــن إلــى القصيــر، علــى قنــوات عــدة تعمــل بالتــوازي. فإلــى جانــب 
وجــد مبــادرات أخــرى؛ إذ قــام أعضــاء 

ُ
املناقشــات بيــن النظــام الســوري و«حــزب هللا« واألمــن العــام اللبنانــي، ت

مــن الحركــة الوطنيــة اللبنانيــة الحــرة، وهــي حــزب متحالــف مــع »حــزب هللا« منــذ عــام 2006، بتشــكيل عشــرات 
اللجــان املحليــة فــي جميــع أنحــاء لبنــان، فــي محاولــة لتســهيل العمليــة51. اتصــل ممثلــو بعــض أســر الالجئيــن باألمــن 
العــام اللبنانــي، لتشــجيعهم علــى التفــاوض بشــأن العــودة املحتملــة مــع الســلطات الســورية، كمــا اتصــل بعــض 
زعمــاء القبائــل املقربيــن مــن النظــام بقــادة مجتمعــات الالجئيــن فــي لبنــان لتشــجيعهم علــى العــودة، ومــع ذلــك، 
تشير جميع هذه القنوات إلى رفض »حزب هللا« القاطع عودة أي من سّنة املنطقة52. ويوضح عضو من »التيار 

الوطنــي الحــر« اللبنانــي، يملــك صــالت قويــة مــع »حــزب هللا«، ذلــك بالقــول: »إنــه خــط أحمــر للحــزب«. 
جريــت بعــض املفاوضــات مــع عشــيرة املجــدل التــي لجــأ أفرادهــا إلــى وادي خالــد، ويرغبــون فــي 

ُ
علــى ســبيل املثــال، أ

العودة إلى القصير. واقترحت العشيرة عودة العائالت وبقاء املقاتلين املتمردين السابقين في لبنان، لكن »حزب 

48.  مقابلة في عكار، لبنان، آذار/ مارس 2019. لم يتم تسمية القرية ألسباب أمنية.
49.  املقابــالت التــي أجريــت مــع الالجئيــن مــن القصيــر الذيــن يعرفــون هويــة املزارعيــن الذيــن يزرعــون حقولهــم. حتــى إن البعــض تحدثــوا مــع املحتليــن، وشــهد كثيــرون 
أن املحتليــن يبــررون االســتخدام غيــر القانونــي لــألرض، بقولهــم: إن املالكيــن »إرهابيــون« قامــوا ضــد األســد. وادي البقــاع، لبنــان، مــن أيلــول/ ســبتمبر إلــى تشــرين 

الثانــي/ نوفمبــر 2018.
50.  مقابالت مع سكان من القصير، سهل البقاع، لبنان، أيلول/ سبتمبر 2018.

51.  مقابلة مع أحد أعضاء »التيار الوطني الحر« في سهل البقاع كان يعمل كوسيط بين “حزب هللا” والالجئين من القصير، لبنان، أيلول/ سبتمبر 2018.
52.  مقابــالت أجريــت مــع ثالثــة وســطاء شــاركوا فــي التفــاوض علــى عــودة الســنة إلــى القصيــر، وادي البقــاع، لبنــان، مــن أيلــول/ ســبتمبر إلــى تشــرين الثانــي/ نوفمبــر 

.2018
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د هذا الخط األحمر لـ »حزب هللا« من جميع املجيبين املشاركين في املفاوضات، وكذلك من  ِ
ّ
ك

ُ
هللا« رفض ذلك. أ

أصحاب املصلحة في املجتمعات الشيعية في الهرمل53. 
يفســر رفــض »حــزب هللا« إلــى حــد كبيــر، موقــَع القصيــر اإلســتراتيجي؛ فهــي تقــع علــى مفتــرق الطــرق بيــن املناطــق 
ل القصيــر ممــًرا مســطًحا فــي جبــال لبنــان 

ّ
 عــن حمــص ودمشــق، وتشــك

ً
الســاحلية والشــمالية فــي ســورية، فضــال

الشــرقية، يحــدد الحــدود بيــن شــمال لبنــان وســورية. كان وادي خالــد فــي الغــرب، وعرســال فــي الجنــوب، خــالل 
الصــراع، بمنزلــة قواعــد دعــم للمعارضــة، وكانــت منطقــة القصيــر، منــذ ســيطرة جماعــات املعارضــة املســلحة 
نهــا مــن تحريــك األســلحة واملقاتليــن 

ّ
علــى أجــزاء كبيــرة منهــا عــام 2012، خــط إمــداد أسا�ضــي لتلــك الجماعــات، يمك

واللوجســتيات عبــر الحــدود. وكان وجــود تلــك الجماعــات عقبــة أمــام خطــوط اإلمــداد الخاصــة بـــ »حــزب هللا« بيــن 
عّد إعادة تعزيز سيطرة »حزب هللا« على القصير أمًرا ضرورًيا 

ُ
الهرمل -أحد معاقل الحزب في لبنان- وسورية. ت

لــه، وبحســب مــا ورد، فقــد زاد »حــزب هللا« مراكــزه فــي القصيــر، منــذ تمــوز/ يوليــو 2013، ووّســع نطــاق قواتــه 
وبنيتــه التحتيــة فــي جميــع أنحــاء املنطقــة، حيــث يوجــد صيانــة املعــدات العســكرية الســتخدامها فــي أماكــن أخــرى 

فــي ســورية54.
ســبت إلــى جيــش الدفــاع 

ُ
فــي ليلــة 23- 24 أيــار/ مايــو 2018، اســتهدفت قاعــدة الضبعــة الجويــة غــارة جويــة ن

اإلســرائيلي.55 تقــع هــذه القاعــدة الجويــة علــى بعــد 6 كــم شــمال القصيــر، وعلــى بعــد نحــو 18 كــم مــن الحــدود 
اللبنانية، وُيعتقد أنها تأوي بعض جنود »حزب هللا« ومستودعاته. وكان »حزب هللا« قد وسع وجوده العسكري 
ثبــت صــور 

ُ
حــول القاعــدة الجويــة خــالل النــزاع، وهــذا األمــر الــذي طلــب منــه تعزيــز الســيطرة علــى املنطقــة.56 ت

األقمــار الصناعيــة أن بعــض املنــازل ُهّدمــت فــي قــرى ضبعــة، فــي حيــن أفــاد العديــد مــن املشــاركين أن »حــزب هللا« 
والســلطات الســورية شــرعوا فــي أعمــال التجديــد حــول القاعــدة57.

ُيعــّد حظــر عــودة الســّنة عنصــًرا مــن عناصــر اســتراتيجية »حــزب هللا« العســكرية، ولــن يســمح لهــم بالعــودة، ألنــه 
لــن يخاطــر بوجــود مقاتليــن ســابقين فــي املنطقــة؛ إنــه يريــد أن تكــون القصيــر منطقــة عازلــة آمنــة، تحمــي معقلــه 
اللبناني في الهرمل، كما يقول أحد املجيبين املقربين من »حزب هللا« في وادي البقاع. وبالنظر إلى أن املشاركين 
ية 

ّ
في االنتفاضة وأفراد جماعات املعارضة املسلحة كانوا في الغالب من السّنة، فإن رفض عودة العائالت السن

هو وسيلة لضمان أال يؤدي أي تهديد من هذا النوع إلى زعزعة استقرار وجود »حزب هللا« وأنشطته في القصير 
والهرمــل، والهــدف كذلــك هــو ضمــان ســالمة املدنييــن فــي الهرمــل واملناطــق املحيطــة بهــا، التــي هاجمتهــا الجماعــات 

املتطرفــة التــي تســتهدف »حــزب هللا«58. 
وتضغــط بعــض العائــالت الشــيعية مــن القصيــر والهرمــل علــى »حــزب هللا« للحفــاظ علــى الحظــر املفــروض علــى 
الســّنة، وقــد قــال وســيط مقــرب مــن النظــام الســوري، الــذي شــجع الالجئيــن علــى العــودة إلــى ســورية وليــس إلــى 

ريــق الكثيــر مــن الدمــاء«.
ُ
القصيــر، ملخصــا ذلــك: »أ

53.  مقابالت أجريت في وادي البقاع وبيروت، لبنان، 2018.
54.  املقابالت التي أجريت مع املجيبين الذين لديهم إمكانية الوصول إلى القصير واالتصال بأعضاء حزب هللا، وادي البقاع، 2018.

55.  »قاعــدة “حــزب هللا” أصيبــت فــي هجــوم صاروخــي علــى معقــل ســوري«، ميــدل إيســت آي )28 أيــار/ مايــو 2018(، متــاح علــى: https://bit.ly/2CUqLTS )آخــر 
وصــول 17 تمــوز/ يوليــو 2019(.

56.  مقابلة مع العديد من أصحاب املصلحة املحليين الذين تربطهم صالت وثيقة بحزب هللا والقصير، سهل البقاع، لبنان، أيلول/ سبتمبر 2018
57.  املرجع السابق.

58.  تم إطالق الصواريخ على الهرمل، واستهداف املدنيين بشكل عشوائي. انظر: »ثالثة جرحى في سقوط صاروخ على الهرمل، واحد في الجيش بوست«، موقع 
النهار نت )17 كانون األول/ ديسمبر 2013(، متاح على  https://bit.ly/3jmOwEQ )آخر وصول 1 آب/ أغسطس 2019(.
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كان عدد القتلى من مقاتلي »حزب هللا« في هجوم القصير 2013 مرتفًعا بشكل خاص.59 حتى قبل ذلك التاريخ، 
تــل كثيــر مــن الشــيعة مــن القصيــر والهرمــل فــي قتــال ضــد جماعــات املعارضــة املســلحة هنــاك، وُيعــّد الحــث علــى 

ُ
ق

 مهًمــا فــي إحجــام الحزب عن الســماح 
ً

االنتقــام بيــن العائــالت الشــيعية التابعــة للحــزب مــن القصيــر والهرمــل عامــال
للســنة بالعودة إلى القصير. ومن األمثلة الجيدة على ذلك قرية ســقرجة، التي كان يســكنها بدو ُســّنة من عشــيرة 
املجــدل؛ ففــي عــام 2011، ثــار ســكانها ضــد النظــام وســيطرت جماعــات املعارضــة املســلحة علــى القريــة، ووقعــت 
معــارك داميــة مــدة عــام، قبــل تدخــل »حــزب هللا« عــام 2012، بينهــم ورجــال مــن قريتــي الحــاق وزيتــا الشــيعيتين 
املحيطتين.60 ذهب بعض اللبنانيين الشيعة من الهرمل ملساعدة أبناء عمومتهم في قتال املعارضة في سقرجة، 
ــل القــوات املواليــة للحكومــة عــام 2013، طــردت جماعــات املعارضــة املســلحة العائــالت الشــيعية 

ّ
وقبــل تدخ

اللبنانيــة مــن القــرى املجــاورة، ويســاعد هــذا فــي توضيــح ســبب عــدم تمكــن املفاوضيــن مــن االتفــاق علــى عــودة 
النازحيــن داخلًيــا مــن ســقرجة الذيــن لجــؤوا إلــى حســياء ولبنــان61.

ُســمح للســّنة بالعــودة إلــى التجمعــات البعيــدة عــن الحــدود اللبنانيــة )الخريطــة 1(، حيــث لـــ »حــزب هللا« وجــود 
أضعف. ويبدو أن التأثير القوي لـ »حزب هللا« في القصير يفّسر السبب في أن حظر العودة يتخذ بعًدا طائفًيا في 
املنطقة، في حين أن السلطات السورية تختار العائدين على أساس سيا�ضي -معارضة النظام السوري- ويبدو 
أن »حزب هللا« يفرض حظًرا تاًما على السّنة، بغض النظر عن موقفهم السيا�ضي منذ بدء االنتفاضة، وأصبح 
هــذا الحظــر ممكًنــا منــذ عــام 2013، بفضــل تــوازن القــوى بيــن الســلطات الســورية و«حــزب هللا«، و يميــل هــذا 
التــوازن نحــو األخيــر، ويمكــن أن يفســر هــذا ســبب منــع بعــض أهــل القصيــر مــن العــودة، وقــد منحتهــم محافظــة 
حمــص اإلذن بالعــودة، وكان ذلــك عبــر نقــاط التفتيــش فــي املنطقــة، وكان »حــزب هللا« هــو الفاعــل الرئيــس الــذي 
يسيطر على املنطقة. في حزيران/ يونيو 2018، نشرت روسيا بعض الجنود على طول الحدود اللبنانية، لكنهم 
اشــتبكوا الحًقــا مــع »حــزب هللا«. وانســحب الجنــود الــروس بعــد بضعــة أيــام، ولــم يتخــذوا، منــذ ذلــك الحيــن، أي 

خطــوة أخــرى للســيطرة علــى الحــدود الســورية اللبنانيــة62. لكــن ميــزان القــوى هــذا قــد يتغيــر فــي مرحلــة مــا.

  

59.  »دور “حــزب هللا” فــي حــرب ســورية يهــز اللبنانييــن«، نيويــورك تايمــز )20 أيــار/ مايــو 2013(، متــاح علــى: https://nyti.ms/3eKRfUX )آخــر وصــول 17 تمــوز/ 
يوليــو 2019(. 

60.  مقابلة مع الشيعة اللبنانيين من سكان الهرمل، وادي البقاع، لبنان، من أيلول/ سبتمبر إلى تشرين الثاني/ نوفمبر 2018.
61.  طلــب أعضــاء مــن عشــيرة مجــدل الذيــن لجــؤوا إلــى لبنــان مــن النســاء واألطفــال العــودة إلــى ســقرجة بينمــا كان املقاتلــون الســابقون ســيبقون فــي لبنــان، لكــن 
“حزب هللا” رفض االقتراح. أجريت مقابلة في بيروت مع أصحاب املصلحة اللبنانيين الذين لهم صالت وثيقة بحزب هللا والقصير، من أيلول/ سبتمبر إلى تشرين 

الثانــي/ نوفمبــر 2018.
62.  مقابلة مع أصحاب املصلحة الشيعة في سهل البقاع، لبنان، من أيلول/ سبتمبر إلى تشرين الثاني/ نوفمبر 2018. راجع أيًضا: »سورية: نشر القوات الروسية 

ا مع حزب هللا«، الشرق األوسط )7 حزيران/ يونيو 2018(، متاح على: https://bit.ly/39bUpjv )آخر وصول 17 تموز/ يوليو 2019(.
ً
في القصير يسبب احتكاك
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خريطة 1: عودة الحظر والتصريح في منطقة القصير
 

                  
فــي 6 حزيران/يونيــو 2019، عــاد بضــع عشــرات مــن العائــالت إلــى قريــة الزراعــة، جنــوب مدينــة القصيــر63. وفــي 
7 تمــوز/ يوليــو 2019، ُســمح لنحــو ألــف مــن النازحيــن داخلًيــا، بينهــم ســّنة، بالعــودة إلــى مدينــة القصيــر64. كان 
محافــظ حمــص طــالل بــرازي حاضــًرا الســتضافة العائديــن، وأعلــن أن جميــع مناطــق محافظــة حمــص مفتوحــة 
لعــودة النازحيــن.65 اختيــرت العائــالت التــي كانــت جــزًءا مــن الدفعــة األولــى، بعنايــة. وكان املســموح لهــم بالعــودة 
ــّردوا فــي 

ُ
حوا ضــد النظــام، كانــوا قــد ش

ّ
بشــكل رئي�ضــي مــن عائــالت موظفــي الدولــة الذيــن لــم يســبق لهــم أن تســل

حسياء أو شنشار أو حمص، وكان بعضهم يسافر يومًيا للعمل في مكاتب إدارة القصير، وقال أحد املشاركين في 
املفاوضات من أصحاب املصلحة في عودة النازحين66: »حتى هذا الصيف، منعهم »حزب هللا« من العودة، وما 
يــزال يعــارض هــذه الفكــرة بشــدة، لكــن الســلطات الســورية فــي دمشــق قــررت الســماح بعودتهــم علــى أي حــال«، 

63.  »بداية عودة األسر إلى قرية الزراعة في القصير بعد سنوات من الغياب«، أخبار Ortas )يوتيوب( )6 حزيران/ يونيو 2019(، متوفرة على: 
https://bit.ly/2ZMUTcN

https://reut.rs/2OFB6Wd )2019 64.  »السوريون يعودون إلى مدينتهم عبر الحدود اللبنانية في رحلة تنظمها الدولة«، رويترز )7 تموز/ يوليو
65.  الدفعــة األولــى مــن النازحيــن العائديــن إلــى القصيــر الســورية )بالعربيــة(، املياديــن )8 تمــوز/ يوليــو 2019(، متوفــرة علــى: https://bit.ly/2YmNuN2 )آخــر 

وصــول 1 آب/ أغســطس 2019(
66.  7 مقابلة مع شخص منخرط في مفاوضات العودة عبر الهاتف، إيطاليا، 25 تموز/ يوليو 2019.
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ــن دمشــق مــن الحصــول علــى 
ّ
وأضــاف أن النفــوذ اإليرانــي بــدأ بالتراجــع بســبب النفــوذ الرو�ضــي املتزايــد، وهــذا يمك

مزيد من النفوذ في صنع القرار، وقال أيًضا: »تدعم السلطات السورية عودة السّنة في القصير، طاملا لم يكونوا 
جــزًءا مــن املعارضــة، ولــم يحملــوا أســلحة ضدهــا«. مــن الســابق ألوانــه معرفــة إمكانيــة كــون هــذه العمليــة ممثلــة 
لتحــول حقيقــي فــي سياســة النظــام الســوري لعــودة املزيــد مــن العائــالت إلــى القصيــر، أو كونهــا عمليــة اســتثنائية 
وجــرى التأكيــد عليهــا فحســب، لطمأنــه املجتمــع الدولــي الــذي يشــعر بالقلــق مــن شــروط العــودة املفروضــة علــى 

النازحيــن الســوريين.



اســتخدام األدوات القانونيــة إلعــادة الســيطرة علــى القصيــر: نحــو إعــادة هيكلــة دائمــة 
للســكان؟

الحــظ انتهــاكات الســكن واألرض وامللكيــة فــي زمــن الحــرب. وعلــى الرغــم مــن شــيوع تلــك االنتهــاكات، 
ُ
غالًبــا مــا ت

فــإن الدراســات حــول عمليــة إضفــاء الطابــع الرســمي عليهــا قليلــة. تشــكلت نظريــة إضفــاء الطابــع املؤس�ضــي علــى 
اإلســكان ونــزع ملكيــة األرا�ضــي كوســيلة لتعزيــز الدولــة، وبخاصــة فــي ســياق نــزوح الســكان الفلســطينيين خــالل 
 مثيــًرا لالهتمــام حــول محــاوالت جعــل انتهــاكات الســكن 

ً
قــّدم قضيــة القصيــر مثــاال

ُ
حــرب 1948 مــع إســرائيل67. ت

واألرض وامللكية دائمة، عبر الوسائل التشريعية. ويقوم النظام السوري، متأثًرا بأهداف »حزب هللا« ورهاناته 
فــي املنطقــة، بتطبيــع انتهــاكات »حــزب هللا« اللبنانــي، إلعــادة تأكيــد الســيطرة علــى القصيــر، وقــد بــدأت الســلطات 
باســتخدام إطــار قانونــي لطــرد الســكان، وأدى ذلــك إلــى حرمــان أولئــك الذيــن ُيعــّدون تهديــًدا الســتقرار النظــام، 
مــن ســبل عيشــهم. توضــح مجموعــة األدوات التشــريعية الســورية جانًبــا مــن جوانــب »انتشــار قواعــد اللعبــة« 
التي انتهجها النظام السوري إلعادة فرض سيطرته على األرا�ضي والبقاء على قيد الحياة68. توضح أيًضا كيف 

»ينشــر النظــام ســلطة نظــام الدولــة إلعطــاء مظهــر قانونــي للممارســة التعســفية للســلطة السياســية«69.

استخدام اإلصالح الزراعي إلعادة هيكلية سكان القصير	 
إحــدى اإلســتراتيجيات املحــددة التــي ينبغــي التســاؤل عنهــا هــي اســتخدام اإلصــالح الزراعــي، فالقصيــر هــي منطقــة 
ريفية، وتعود ملكلية األرا�ضي في الجزء الجنوبي منها في الغالب إلى عائالت كبيرة، منذ إنشاء السجل األول عام 
1926 تحــت االنتــداب الفرن�ضــي. أصــدرت الجمهوريــة العربيــة املتحــدة )UAR( عــام 1958 أول قانــون لإلصــالح 
جبــر كبــار مــالك األرا�ضــي علــى التخلــي عــن األرا�ضــي التــي هــي أكبــر مــن مســاحة معينــة70. فيمــا قــام 

ُ
األرا�ضــي، وقــد أ

حــزب البعــث، الــذي وصــل إلــى الســلطة بانقــالب عــام 1963، الحًقــا، بتعديــل قانــون اإلصــالح الزراعــي، وعمــل 
لتنفيــذه، فُقّســمت أرا�ضــي »اإلصــالح الزراعــي« املســتولى عليهــا إلــى قطــع صغيــرة، ووّزعــت علــى املزارعيــن الذيــن ال 

يملكــون أرًضــا.

نــوا فــي 
ّ
بــدأ تنفيــذ اإلصــالح الزراعــي عــام 1966 فــي القصيــر، ومنــح حــزب البعــث البــدو أراض فــي املنطقــة، وُوط

العديــد مــن قــرى املنطقــة، مثــل النهاريــة وســقرجة. وإلــى جانــب العمــل لزيــادة العدالــة االجتماعيــة بيــن الســكان 
وتعزيــز والء املســتفيدين منهــا، ســعت هــذه السياســة إلضعــاف نخبــة كبــار مــالك األرا�ضــي، الذيــن كان لهــم تأثيــر 

شــديد فــي الســاحة السياســية واالقتصاديــة، حتــى ذلــك الحيــن71.
جرى تنفيذ عملية اإلصالح جنوب منطقة القصير، وأممت الدولة معظم األرا�ضي الواقعة غرب نهر العا�ضي، 

Alexandre ،Geremy and Kedar ،Forman  .67 )2004(: »من األرا�ضي العربية إلى أراض إسرائيل: امللكية القانونية للفلسطينيين النازحين من قبل إسرائيل 
في أعقاب عام 1948«، البيئة والتخطيط: املجتمع والفضاء، 22، ص. 830-809.

68.  ســتيفن هايدمــان، ورينــود لينــدرز )هيئــة التحريــر( )2013(: الشــرق األوســط، الســلطوية. الحوكمــة، املنافســة، ومرونــة النظــام فــي ســورية وإيــران، مطبعــة 
جامعــة ســتانفورد، ســتانفورد. ص 10.
69.  هايدمان وليندرز )2013(، ص 10.

https://bit.ly/2OG4ZWj :70.  القانون رقم 161 لعام 1958 بشأن إصالح األرا�ضي )باللغة العربية(، موقع البرملان السوري، متاح على
 )آخر وصول 17 تموز/ يوليو 2019

71.  آن ماري بيانك )1989(: إصالح األرا�ضي في واحة دمشق. Ifpo Press، دمشق، متاح على: https://bit.ly/30ImpaH )آخر وصول 17 تموز/ يوليو 2019(.
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ا.72 وُصودر 80 في املئة من األرا�ضي التي تملكها عائالت حمادة والسويدان.73 لكن املزارعين 
ً
وفي سبع قرى شرق

لــم يصبحــوا جميًعــا مالكيــن، فقــد احتفظــت الدولــة فــي الغالــب بملكيــة األرض، واضطــر املزارعــون إلــى دفع إيجار 
ســنوي لزراعــة األرض.74 باإلضافــة إلــى هــذا اإلصــالح الزراعــي، عــزز حافــظ األســد عــام 1970 قــوة املزارعيــن، عبــر 
الســماح لهــم ضمنًيــا بزراعــة أجــزاء مــن األرض التــي مــا يــزال مالكهــا مــن كبــار مــالك األرا�ضــي الســابقين، مــن دون 
دفــع أي إيجــار لهــم.75 وال يملــك كثيــر مــن الســكان الذيــن فــّروا فــي مــدة 2012-2013 وثائــق ملكيــة للحقــول التــي 
يزرعونها، والتي بنوا عليها منازلهم في القصير خالل السنوات الخمسين املاضية. يمكن إعادة توزيع مساحات 
اإلصــالح الزراعــي، إذا لــم يفلحهــا املــزارع ســنوات عــدة، أو إذا لــم يدفــع إيجــاره.76 وقالــت بعــض أســر القصيــر أنهــا 
ا لدفع فواتير اإليجار والكهرباء، إلثبات أنهم يواصلون زراعة أراضيهم، على الرغم من أنهم الجئون 

ً
وجدت طرق

فــي لبنــان.77 يفتقــر اآلخــرون إلــى الوســائل املاليــة للقيــام بذلــك، وال يمكنهــم الذهــاب إلــى ســورية، أو ال يدركــون أن 
ذلــك يمكــن أن يســاعد فــي إنقــاذ امتالكهــم األرض.

علــى ســبيل املثــال، يقــول مــزارع مــن أبــو حــوري شــارًحا ذلــك: »أرجــع النظــام قطعــة أرض مــن اإلصــالح الزراعــي 
إلــى والــدي عــام 1966، وفــي عــام 2002، قــّدم لنــا النظــام إمكانيــة الوصــول إلــى ملكيــة األرض، واتفقنــا علــى دفــع 
اإليجــار الســنوي مــدة اثنــي عشــر عاًمــا للحصــول علــى األرض، وكان مــن املفتــرض أن نصبــح مالكــي األرض عــام 
2014، لكننــا هربنــا مــن قريتنــا فــي نيســان/ أبريــل 2013، وتوقفنــا عــن دفــع اإليجــار وفواتيــر الكهربــاء، واآلن ال 
نعرف ماذا سيحدث ألرضنا«.78 في مثل هذه الحاالت، يمكن للنظام السوري إعادة تخصيص حقول »إصالح 
األرا�ضي« من الناحية القانونية للعائالت التي ظلت موالية أو محايدة منذ عام 2011، على حســاب األســر التي 
فــّرت مــن القصيــر وُيشــتبه فــي ارتباطهــا باملعارضــة. وتنتشــر شــائعات غيــر مؤكــدة حــول إعــادة توزيــع طــرود »إصــالح 
األرا�ضــي« علــى الســكان املواليــن للنظــام، وقــد تســاعد هــذه العمليــة النظــام الســوري فــي إعــادة الســيطرة علــى 

املنطقــة.
هنــاك عامــل آخــر يجــب مراعاتــه، وهــو تصميــم أصحــاب األرا�ضــي الكبيــرة الســابقين علــى اســتعادة األرض التــي 
فقدوهــا فــي عامــي 1966 و1970، إذ نظــر بعضهــم إلــى انتفاضــة 2011 بأنهــا مثــل فرصــة للتفــاوض مــع الســلطات 
الســورية، الســتعادة أراضيهــم املصــادرة.79 مــن املحتمــل أن تعيــد الســلطات الســورية منحهــم جــزًءا مــن تلــك 

األرا�ضــي، علــى األقــل األجــزاء التــي اســتولي عليهــا عــام 1970.

72.  إلــى الشــرق مــن Orontes، نزاريــة، زراعــة، العطافيــة، الســوادية، جوســية العمــار وجوســية الخرمــة. تمــت مصــادرة هــذه األرض بســبب توفــر امليــاه بشــكل أكبــر. 
مقابلــة مــع أحــد أفــراد عائلــة كبيــرة مالكــة لألرا�ضــي مــن القصيــر تــم تجريدهــا فــي عــام 1966، وادي البقــاع، لبنــان، مــن أيلــول/ ســبتمبر إلــى تشــرين الثانــي/ نوفمبــر. 

.2018
73.  كانــج حمــاده، وبييــر بالنــك، ورونالــد جوبيــر، وميريــام ســعادة صبيــح )2015(: »علــى جانبــي الحــدود اللبنانيــة الســورية: طفــرات فــي الزراعــة فــي حــوض العا�ضــي« 

ملتقــى املتوســط، 92: 19-32، متــاح علــى املوقــع  https://bit.ly/3eGob0F )آخــر وصــول 28 حزيــران/ يونيــو 2019(.
74.  حصلــت أقليــة علــى امللكيــة فــي عــام 1966، ويمكــن لبعــض املزارعيــن الوصــول إلــى امللكيــة بعــد عقديــن مــن الزمــن بعــد أن بــدؤوا اســتئجار الطــرود الخاصــة بهــم. 

أجريــت مقابلــة مــع املســتفيدين مــن اإلصــالح الزراعــي، وادي البقــاع، لبنــان، مــن أيلــول/ ســبتمبر 2018 إلــى تمــوز/ يوليــو 2019.
75.  مقابلة أجريت مع محام سوري من محافظة حمص متخصص في القضايا املدنية والعقارية املتعلقة بالزراعة. لبنان، من أيلول/ سبتمبر إلى تشرين الثاني/ 

نوفمبر 2018.
76.  مقابــالت مــع املســتفيدين مــن اإلصــالح الزراعــي ومحــام ســوري مــن محافظــة حمــص متخصــص فــي القضايــا املدنيــة والعقاريــة املتعلقــة بالزراعــة. لبنــان، مــن 

أيلــول/ ســبتمبر إلــى تشــرين الثانــي/ نوفمبــر 2018.
77.  مقابالت أجريت مع الالجئين السوريين من القصير، وادي البقاع، لبنان، من أيلول/ سبتمبر إلى تشرين الثاني/ نوفمبر 2018.

78.  بعد أن أصبح بشار األسد رئيسا في عام 2000، نفذت الحكومة سياسات لخصخصة األرا�ضي من خالل مساعدة صغار املزارعين في الوصول إلى العقارات، 
واســتعادة كبــار مــالك األرا�ضــي الســابقين األرا�ضــي التــي فقدوهــا منــذ عــام 1970. مقابلــة مــع محــام ســوري مــن محافظــة حمــص متخصــص فــي القضايــا املدنيــة 

والعقاريــة املتعلقــة بالزراعــة، لبنــان، مــن أيلــول/ ســبتمبر إلــى تشــرين نوفمبــر 2018.
79.  مقابلة مع أفراد من األسر الكبيرة املالكة لألرا�ضي التي أبلغت عن التفاوض مع النظام السوري الستعادة أراضيها. بيروت ووادي البقاع، لبنان، من أيلول/ 

سبتمبر إلى تشرين الثاني/ نوفمبر 2018.
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تجــري هــذه املحــاوالت فــي أعقــاب عمليــة أطلقتهــا الحكومــة الســورية عــام 2004، ونّفــذت »إصالًحــا زراعًيــا 
مضــاًدا« مــن املفتــرض أن يعــزز إنتاجيــة القطــاع الزراعــي. أوقــف القانــون 56 لعــام 2004 التجديــد التلقائــي 
دخلــت تغييــرات كبيــرة لصالــح مــالك األرا�ضــي الســابقين، 

ُ
لعقــود املســتأجرين، وأدى إلــى طــرد املئــات منهــا80. كمــا أ

فُســمح بطــرد املســتأجرين غيــر القادريــن علــى تقديــم عقــود إيجارهــم، فيمــا ُســمح ملالكــي األرا�ضــي الذيــن كانــت 
أراضيهم محتلة بشكل غير قانوني باملقاضاة للحصول على تعويض أو مراجعة املحاكم املدنية، وقد كان عليهم 
في السابق استخدام املحاكم التي أنشئت في وقت تنفيذ إصالح األرا�ضي، وكان ينظر إليها على أنها متحيزة تجاه 

املزارعيــن املســتأجرين81. 
بعــد إصــدار القانــون 56، قــرر العديــد مــن املزارعيــن واملســتأجرين غيــر الشــرعيين لألمــالك، إجــراء تســوية غيــر 
رسمية خارج املحكمة، تتيح للمالكين األصليين استعادة نحو 50 في املئة من أراضيهم املصادرة82. وقد ربح كبار 
ها املزارعون املستأجرون 

ّ
مالك األرا�ضي -رسمًيا- عشرات الحاالت، وصار بإمكانهم استعادة األرا�ضي التي احتل

نّفــذ حتــى اليــوم84. سيســمح تطبيــق القانــون 56 
ُ
بشــكل غيــر قانونــي منــذ عــام 83،1970 لكــن جميــع القــرارات لــم ت

للنظــام الســوري بالتخلــص مــن املزارعيــن املســتأجرين الذيــن شــاركوا فــي االنتفاضــة، وتعزيــز الفاعليــن املحلييــن 
ــوا مواليــن أو لــم ينضمــوا إلــى جماعــات املعارضــة املســلحة. وظــل العديــد مــن كبــار مــالك األرا�ضــي 

ّ
الذيــن ظل

الســابقين مخلصيــن للنظــام أو محايديــن خــالل الصــراع، وقــال أحدهــم: »حتــى لــو لــم نكــن داعميــن بالضــرورة، 
فإننا لم ندعم أي جماعات معارضة مسلحة، ولذلك ال ينظر النظام إلينا كتهديد، مقارنة بالسكان اآلخرين«.
من الصعب الحصول على بيانات حول مساحة حقول اإلصالح الزراعي التي ما تزال مملوكة للدولة السورية، 
ســب جزء من أرا�ضي منطقة اإلصالح الزراعي، 

ُ
ــِغلت بشــكل غير قانوني منذ عام 1970. وقد ن

ُ
واألرا�ضي التي ش

التي لها صكوك، إلى املستأجرين في العقد األول من األلفية الجديدة، وقد قال موظف سابق في مجلس مدينة 
القصير، فّر خالل الحرب: »حتى قبل النزاع، لم تعرف البلدية هذه األرقام بشكل صحيح«.

استخدام املعطيات البيئية واألمنية الختيار املستأجرين )املنتفعين( وأصحاب األرا�ضي	 
تملــك الســلطات الســورية آليــات قانونيــة إضافيــة تحــت تصرفهــا، يمكــن أن تؤثــر فــي عمليــة العــودة إلــى القصيــر، 
وقــد بــدأت الحكومــة الســورية تطبيــق اللوائــح الحاليــة لحمايــة البيئــة، مــن أجــل منــع بعــض الســكان مــن العــودة. 

علــى ســبيل املثــال، ُهدمــت بعــض املســاكن بالكامــل عنــد نبــع عيــن تنــور، بالقــرب مــن قريــة ســقرجة.

80.  ميريام أباباسا )2014(: »األزمة الزراعية، أزمة األرا�ضي والجفاف في سورية )2000-2011(« في لونغيني�ضي، إليزابيث وروسيل، سيريل )محرران( تطوير في 
سورية: عودة إلى تجربة تاريخية، Ifpo Press بيروت. متاح في: https://bit.ly/3hjaTJn )آخر وصول 25 تموز/ يوليو 2019(.

https://bit.ly/3hme2bt :81.  املادة 145 من القانون 56 لعام 2004 بشأن العالقات الزراعية، موقع البرملان السوري، متاح على
82.  ينــص القانــون علــى أنــه يحــق للمزارعيــن قطــع أرا�ضــي اإلصــالح الذيــن أصبحــوا مــالك واالحتفــاظ بنســبة 40 فــي املئــة مــن الطــرود املتنــازع عليهــا. ومــع ذلــك، فــإن 
املزارعيــن واملالكيــن الذيــن اختــاروا حــل القضيــة خــارج املحكمــة عــادة مــا يقومــون بتقســيم األرض املتنــازع عليهــا إلــى قســمين متســاويين. أجريــت مقابلــة مــع محــام 

ســوري مــن محافظــة حمــص متخصــص فــي القضايــا املدنيــة والعقاريــة املتعلقــة بالزراعــة، لبنــان، مــن أيلــول/ ســبتمبر إلــى تشــرين الثانــي/ نوفمبــر 2018.
83.  وقد تم كسب هذه القضايا على أساس املادة 106 من القانون 56 لعام 2004.

84.  مقابلــة مــع مالــك أرض كبيــر ســابق فــاز فــي عــام 2009 بقضيــة ســمحت لــه بالوصــول إلــى 30 هكتــارا كان يمتلكهــا، ولكــن تــم شــغلها بشــكل غيــر قانونــي منــذ عــام 
1970. ومــع ذلــك، لــم تســترد األســرة األرض ولــم تحصــل علــى أي تعويــض مالــي. بيــروت، لبنــان، تشــرين الثانــي/ نوفمبــر 2018.
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الشكل 1: الصور الجوية من عين تنور الُتقطت في 5 آذار/ مارس 2012

)املصدر: األرشيف السوري(

       

الشكل: 2 صورة جوية لنبع عين التنور في 15 آب/ أغسطس 2014

 )املصدر: األرشيف السوري(  

            

تقــع محطــة الضــخ قــرب الينابيــع، وتــزود مدينــة حمــص بامليــاه، وهــذا يعطــي أهميــة إســتراتيجية للمنطقــة.85 
وخضعــت املحطــة خــالل النــزاع لســيطرة جماعــات املعارضــة املســلحة، بينمــا كانــت القــوات املواليــة للحكومــة 
تقع على بعد نحو كيلومتر واحد غرب املحطة، ولم تتمكن من قصف مجموعات املعارضة املسلحة املوجودة 
حول املحطة بكثافة، ألن هذا من شأنه تعريض مياه حمص للخطر. ُعقدت صفقات بين جماعات املعارضة 

85.  األرشيف السمعي البصري للجنة الدولية، 18 كانون األول/ ديسمبر https://bit.ly/3eOydwO ،2017 )آخر وصول 1 آب/ أغسطس 2019(.



21

مركز حرمون للدراسات المعاصرة

املسلحة والسلطات السورية، للسماح لبعض الفنيين بالحضور وصيانة املحطة.86 كما استخدمت جماعات 
املعارضة املسلحة، املحطة للمساومة على إيصال الغذاء والوقود، مقابل ضماناتها بعدم قطع إمدادات املياه 
عن حمص. قررت الســلطات تدمير املنازل الواقعة بالقرب من املحطة، بهدف تحســين الســيطرة على املنطقة 
فــي املســتقبل، وأوضــح زعيــم سيا�ضــي فــي القصيــر أن »هــذا القــرار يتبــع القانــون الســوري الــذي يحظــر اإلســكان 
مســافة 500 متــر حــول أي مصــدر للميــاه«. لــم ُينفــذ هــذا القانــون قبــل النــزاع، وقــررت الحكومــة تطبيقــه اآلن 
لتقليــل التهديــدات املحتملــة فــي املســتقبل. وال ُيعــرف -حتــى اآلن- مصيــر ســكان املنــازل املدمــرة؛ هــل ســُينقلون 
أم ســُيعوضون. كان هنــاك حديــث عــن مشــروع يهــدف إلــى توســيع املنطقــة املحميــة )التــي يمكــن أن تشــمل قريــة 
ســقرجة( الواقعــة قــرب املحطــة87. ومــن املحتمــل أن يخــدم هــذا القــرار غايــات سياســية، ألنــه يهــدف إلــى منــع 
وحــظ مثــل هــذا االســتخدام لقوانيــن البيئــة ألغــراض سياســية فــي ســورية، فقــد 

ُ
عــودة ســكان املنطقــة، وقــد ل

أنشــأت الحكومــة، فــي كانــون الثانــي/ ينايــر 2018، محميــة حــول نبــع عيــن الفيجــة بالقــرب مــن دمشــق، تحمــي 
البيئة املباشــرة حول النبع، ولكنها تنطوي أيًضا على خطط ملحو بعض املناطق الســكنية ومنع أي مبنى ســكني 
ت عين الفيجة، مثل القصير، تحت سيطرة جماعات املعارضة املسلحة سنوات عديدة قبل أن 

ّ
جديد88. وظل

تســتولي عليهــا القــوات املواليــة للحكومــة، فــي كانــون الثانــي/ ينايــر 2017.
وجود القصير على الحدود مع لبنان ُيســّهل تحكم الســلطات الســورية بشــراء األرا�ضي وفتح األعمال التجارية، 
ومنــذ عــام 2008، يتعيــن علــى األفــراد الراغبيــن فــي شــراء أو بيــع عقــارات علــى بعــد 25 كــم مــن املناطــق الحدوديــة 
الحصــول علــى تصاريــح أمنيــة89. وُيقــال: إن العديــد مــن املالكيــن، ومعظمهــم مــن مســيحيي القصيــر الذيــن انتقلــوا 
إلــى دمشــق أو هاجــروا إلــى الغــرب، كانــوا يبيعــون أراضيهــم. ويشــتري تلــك األرا�ضــي ســوريون أو لبنانيــون أسســوا 
شــركات مــع شــركاء ســوريين، ويمكنهــم بذلــك شــراء مســاحات غيــر محــدودة90. يمنــح شــرط الحصــول علــى تصريــح 
أمنــي لشــراء العقــارات واالســتقرار فــي القصيــر، الســلطات إمكانيــة تصفيــة املســتثمرين املحتمليــن، واختيــار مــن 

تــرى أنهــم ال ينتقــدون النظــام.
ويبدو أن هذه القيود القانونية مقترنة بقواعد خارج نطاق القضاء يقوم »حزب هللا« بتنفيذها محلًيا. ويقول 
حول ذلك شخص سّني ورث أرًضا في القصير وُمنع من حق تسجيل األرض باسمه: »كبديل لذلك، ذهبت أمي، 
وهــي شــيعية، إلــى مكتــب »حــزب هللا« فــي القصيــر لطلــب إذن لتســجيل األرض باســمها، لكــن ُرفــض طلبهــا، ألنهــا 
متزوجة من رجل سني«. عند تحليل إنفاذ القوانين واملراسيم املتعلقة بالسكن واألرض وامللكية، تجب مراعاة 
نظم صالحيات 

ُ
ميزان القوى املحلي بين السلطات السورية والجهات الفاعلة املؤثرة. ويبدو أن في القصير، ال ت

»حــزب هللا« الخارجــة عــن القانــون بموجــب القانــون الســوري.

86.  غــادر مقاتلــو النصــرة محطــة عيــن تنــور ولــن يعــودوا )باللغــة العربيــة(، أخبــار العهــد )1 أيــار/ مايــو 2013(، متــاح علــى: https://bit.ly/30sGCB4 )آخــر وصــول 
1 أغســطس 2019(.

87.  أجريت املقابلة مع قائد سيا�ضي في منطقة القصير، سهل البقاع، لبنان، من أيلول/ سبتمبر إلى تشرين الثاني/ نوفمبر 2018.
88.  انظــر املــواد 5 و6 و7 مــن القانــون 1 لعــام 2018. ين�ضــئ القانــون محميــة مباشــرة وأخــرى غيــر مباشــرة حــول نبــع الفيجــة. يحظــر بنــاء أي مناطــق ســكنية داخــل 
املحمية املباشرة واملنطقة على طول القناتين اللتين تنقالن املياه من املصدر إلى دمشق؛ سيتم تعديل املخططات الرئيسية للفيجة ودير مقرن، إلزالة أي منطقة 
ســكنية داخل املحمية املباشــرة. بالنســبة للمحمية غير املباشــرة، يمكن فقط اســتعادة املســاكن الدائمة والحفاظ عليها طاملا أنها تكيف شــبكة الصرف الصحي 
الخاصة بهم. في حالة عدم قيامهم بذلك في غضون ستة أشهر، سُتدّمر املساكن على نفقة املالك. »القانون رقم 1 لسنة 2018 بإنشاء محمية حول مصدر عين 

الفيجة«، موقع رئيس وزراء الجمهورية العربية الســورية، https://bit.ly/2O5FSyI )آخر وصول 18 تموز/ يوليو 2019(.
89.  جهــاد يازجــي )2017(: »تدميــر إلعــادة اإلعمــار: كيــف يســتفيد النظــام الســوري مــن تدميــر املمتلــكات والتشــريعات العقاريــة« فريدريــش إيبــرت شــتيفتونغ، متــاح 
https://bit. :آخــر وصــول 18 تمــوز/ يوليــو 2019(. املرســوم التشــريعي رقــم 49 لعــام 2008 متــاح باللغــة العربيــة علــى( pdf ملــف https://bit.ly/3eIHPta :علــى

ly/2E39d5R )آخــر وصــول 18 تمــوز/ يوليــو 2019(.
90.  مقابلة مع مستثمر لبناني يقوم بشراء األرا�ضي في القصير، في بيروت، من أيلول/ سبتمبر إلى تشرين الثاني/ نوفمبر 2018.
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مــن التخطيــط الحضــري إلــى التنميــة االقتصاديــة: إعــادة اإلعمــار فــي خدمــة إعــادة 
التحكــم؟

خطة جديدة للمدينة؟	 
منــذ عــام 2013، كان هنــاك بــطء فــي إعــادة الحيــاة فــي مدينــة القصيــر، التــي شــهدت دمــاًرا كبيــًرا. أعيــد فتــح بعــض 
املدارس العامة واملكاتب اإلدارية في الحي الشرقي، ونظًرا لكونه الحي الوحيد الذي ظل خاضًعا لسيطرة القوات 
املوالية للحكومة قبل عام 2013، فقد جرت فيه معارك أقل، وتعرض لعدد أقل من الغارات الجوية، ولذلك 
قــّل فيــه الدمــار املــادي. ونشــرت صفحــة »مدينــة القصيــر - التنميــة املحليــة« علــى فيســبوك فــي 10 تشــرين األول/ 
أكتوبــر 2018، وهــي صفحــة تنشــر التحديثــات عــن أنشــطة التنميــة املحليــة ملجلــس املدينــة، الخطــة الرئيســية 
الجديــدة للمدينــة.91 وعلــى الرغــم مــن أن املســتند علــى اإلنترنــت يحــوي تفاصيــل يصعــب تمييزهــا، فإنــه ُيظهــر 

بوضــوح تعديــالت علــى الشــوارع والبنيــة التحتيــة واإلســكان.
وعلى الرغم من إعالن مجلس املدينة أنه سيحترم حقوق امللكية للمالكين، يمكن مالحظة التغييرات الرئيسية 
شــر علــى اإلنترنــت، وســط 

ُ
فــي التخطيــط الحضــري فــي املخطــط العــام. ُيظهــر جــزء مــن املخطــط الرئي�ضــي الــذي ن

 للمعارضــة عــام 2011، وتتضــح فيــه بعــض التغييــرات 
ً

املدينــة وقلبهــا االقتصــادي قبــل الحــرب، الــذي كان معقــال
املهمة، ففي حين أن هذا الجزء من املدينة كان يعبره طريق رئي�ضــي من الشــمال إلى الجنوب، وآخر من الشــرق 
ع الشمال إلى ستة أجزاء أصغر، كل منها فيه كتل سكنية 

ّ
ظهر الخطة الجديدة طريًقا جديًدا يقط

ُ
إلى الغرب، ت

وحدائــق صغيــرة، ويتضمــن املخطــط الرئي�ضــي 55 حديقــة، نحــو 45 منهــا جديــدة. فيمــا ســُيطّوق شــمال املدينــة 
وغربهــا بشــوارع جديــدة.

ُيخطــط لجميــع الحدائــق والطــرق الجديــدة فــوق املمتلــكات الخاصــة، ويظهــر علــى الجانــب الشــرقي فــي املخطــط 
شــريط نباتي يبلغ عرضه نحو 20 متًرا، حيث توجد املنازل حالًيا، وســيتطلب تنفيذ الخطة الرئيســية تدميرها، 
ظهــر الخطــة 

ُ
وليــس واضًحــا مســتقبل املســجد الكبيــر، حيــث بــدأت تظاهــرات القصيــر املناهضــة للحكومــة، وال ت

املســاجد العشــرة األخــرى فــي املنطقــة92.

91.  »مدينة القصير - منشور التنمية املحلية« على فيسبوك، 10 تشرين األول/ أكتوبر https://bit.ly/2N2hYjG ،2018 )آخر وصول 18 تموز/ يوليو 2019(.
92.  ُجمعــت كل املالحظــات الــواردة فــي هــذه الفقــرة مــن قبــل مهنــدس مدنــي ســابق فــي مدينــة القصيــر، اعتــاد أن يعمــل علــى خططهــا الرئيســية عبــر مقابــالت واتســاب 
وســكايب، أوروبــا، أيلــول/ ســبتمبر 2018 وكانــون الثانــي/ ينايــر 2019. اســتندت مالحظاتــه إلــى الخطــة املشــتركة مــع مخبــر آخــر. علــى الرغــم مــن أن تلــك الصــور أكثــر 
وضوحا من الصورة املنشورة على صفحة »التنمية املحلية ملجلس مدينة القصير« على موقع فيسبوك، ما يزال تعريفها جيدا بما يكفي إلشعار كل التفاصيل. 

كمــا الحــظ املهنــدس أن فــي الخطــة وأســطورتها تفاصيــل أقــل مــن املعتــاد ملثــل هــذه املشــاريع.
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الشــكل 3: التغييــرات التــي تطــرأ علــى الخطــة الجديــدة )تركيــب بيــن الخطــة الجديــدة والصــورة الفضائيــة ملدينــة 
.)GOOGLE القصيــر علــى خرائــط

         

يمكن أن تكون هذه الخطة الجديدة، التي تضع إطاًرا أضيق للمنطقة وتقّدم محاور لطرق جديدة، محاولة من 
السلطات لوضع أفضل حائل دون حدوث أي انقالب ضدها في املستقبل. ترسل التغييرات املخطط لها أيًضا 

رغبة النظام في إبعاد سكان املدينة الذين ثاروا ضد النظام، عبر محو كّل اإلشارات إليهم وإلى االنتفاضة93.

Bénédicte ،Tratnjek  .93 )2012(: »تدمير« العيش املشــترك »في ســراييفو: التفكير في الحرب من خالل منظور االنتحار الحضري«، رســالة من إرســيم، متاحة 
على: https://bit.ly/2OFHKfh )آخر وصول 13 آب/ أغســطس 2019(.
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أعطى مجلس املدينة، عبر صفحته على فيسبوك، مدة للمالكين حتى 9 تشرين الثاني/ نوفمبر 2018، أي مدة 
شــهر واحــد، لتســجيل االعتراضــات علــى التغييــرات. ومــع ذلــك، بالنســبة إلــى كثيــر مــن الالجئيــن الذيــن قــرأوا هــذا 
املنشور، ودرسوا الخطة الرئيسة الجديدة، كانت الطعون صعبة أو مستحيلة، إذ يواجه أغلبية سكان القصير 
الذيــن فــّروا صعوبــة فــي الذهــاب إلــى املدينــة مــع ســندات امللكيــة إلثبــات ملكيتهــم، ألن معظمهــم ممنوعــون مــن 
العــودة. عــالوة علــى ذلــك، لــم يأخــذ العديــد مــن الســكان مســتنداتهم معهــم عندمــا فــّروا، وســيواجهون صعوبــات 
إلثبات مطالبتهم بامللكية. وبالنسبة لألشخاص الذين وضعت أجهزة االستخبارات املتعددة في سورية عالمات 

.
ً

علــى أســمائهم، فــإن تجديــد تلــك الوثائــق يــكاد يكــون مســتحيال
تثيــر الخطــة الجديــدة مخــاوف جّديــة، ومــن املحتمــل أن يكــون نشــرها هــو الخطــوة األولــى نحــو تنفيــذ القانــون رقــم 
10 لعــام )2018(94، الصــادر فــي نيســان/ أبريــل 2018، والــذي يســمح للحكومــة بمصــادرة األمــالك فــي »مناطــق 
عّين مناطق التطوير بموجب مرسوم رئا�ضي، وبتوصيات 

ُ
التنمية« التي حددتها في نطاق عملية إعادة اإلعمار95. ت

مــن وزارة اإلدارة املحليــة تتعلــق بالخطــة الرئيســة التــي صممتهــا الوحــدات اإلداريــة املحليــة.96 وحيــن تخصيــص 
منطقــة التطويــر، يتعيــن علــى أصحــاب العقــارات فــي املنطقــة املســتهدفة مــلء طلــب إثبــات ملكيتهــم خــالل ســنة 
 للمعارضــة فــي ضواحــي دمشــق(، فــي تمــوز/ يوليــو 2019، إلــى 

ً
واحــدة97. وقــد تحــّول حــي القابــون )الــذي كان معقــال

منطقــة تطويــر بموجــب القانــون رقــم 10 لعــام 2018 98. 
ن هــذه اللوائــح مجلــس املدينــة ووزارة اإلدارة املحليــة مــن حرمــان الالجئيــن والنازحيــن داخلًيــا مــن القصيــر 

ّ
ســتمك

رّجــح أن ُيســتخدم اإلطــار القانونــي 
ُ
)الذيــن ال ُيســمح لهــم بالعــودة حتــى اآلن( قانونًيــا مــن ممتلكاتهــم، ومــن امل

ملشــروعات إعــادة اإلعمــار فــي املناطــق الحضريــة ملنــع عــودة الســكان املعارضيــن للنظــام الذيــن فــّروا مــن القصيــر 
خالل الحرب، لكن -حتى وقت كتابة هذا التقرير- لم يكن هناك أي بناء في املدينة، بسبب نقص التمويل كما 

مــا يبــدو99.

إعادة تنشيط االقتصاد املحلي بتهميش بعض السكان؟	 
ثمــة مشــروع حكومــي آخــر فــي ريــف القصيــر يســتحق االهتمــام: »مجمــع التنميــة فــي الربلــة«، الهــادف إلــى إنعــاش 
اقتصــاد املنطقــة. ســيضم املجمــع مصنًعــا لألغذيــة، ومســتودًعا للفواكــه والخضــروات مخصًصــا لألســواق 
املحليــة والدوليــة، باإلضافــة إلــى محطــة بنزيــن مدعومــة100. وقــد بــدأ بنــاؤه عــام 2018، لكنــه لــم يكتمــل بعــد، 
وُيدعم املشروع من وزارة الزراعة بتشجيع قوّي من بلدية ربلة، وهي قرية مسيحية، يرتبط اسمها باملشروع101. 

94.  املادة 1 من القانون رقم 10 لعام 2018، متاحة على: https://bit.ly/2qIRGci )آخر وصول 25 تموز/ يوليو 2019(.
https://bit.ly/3fJElrG :95.  يرجى االطالع على فصل حنا وحرستاني في مجلد استعادة املنزل متاح على

96.  املادة 1 من القانون رقم 10 لعام 2018، متاحة على: https://bit.ly/2qIRGci )آخر وصول 25 تموز/ يوليو 2019(.
97.  عــدل القانــون رقــم 42 لســنة 2018 الصــادر فــي 11 تشــرين الثانــي/ نوفمبــر 2018 القانــون رقــم 10 لعــام 2018 لتمديــد فتــرة إثبــات امللكيــة، مــن شــهر إلــى ســنة 

واحــدة. متــاح فــي: https://bit.ly/2QP4fO8 )آخــر وصــول 25 تمــوز/ يوليــو 2019(.
98.  »القانــون رقــم 10 ســيتم تنفيــذه فــي ضاحيــة القابــون بدمشــق«، تقريــر ســورية، 10 تمــوز/ يوليــو https://bit.ly/2LzdqDB ،2019، )آخــر وصــول 18 تمــوز/ 

يوليــو 2019(.
99.  مقابلــة مــع متطــوع أوروبــي فــي منظمــة غيــر حكوميــة مســيحية تمكنــت مــن زيــارة القصيــر فــي خريــف عــام 2018 وأفــادت أن مســؤولي املدينــة واملجتمــع املســيحي 

املحلــي كانــوا يبحثــون بنشــاط عــن أمــوال إلعــادة بنــاء املدينــة؛ أجريــت فــي أوروبــا، آذار/ مــارس 2019.
100.  »ثــالث مناطــق تنمويــة فــي ريــف حمــص: املكاســب االقتصاديــة وفــرص العمــل والخدمــات األفضــل للمجتمــع« )باللغــة العربيــة(، البعــث )11 أيلــول/ ســبتمبر 

2018(، متــاح علــى: https://bit.ly/2DlBYJm )آخــر وصــول 19 تمــوز/ يوليــو 2019(.
101.  مقابــالت فــي بيــروت ووادي البقــاع، لبنــان، مــن أيلــول/ ســبتمبر إلــى تشــرين الثانــي/ نوفمبــر. 2018. راجــع أيضــا »زيــارة موقــع منطقــة التطويــر مــع رئيــس مجلــس 
https://bit. :19 آب/ أغســطس 2018. متــاح علــى ،Facebook مدينــة ربلــة ووزيــر التجــارة ونائــب محافــظ محافظــة حمــص«، صفحــة »مجلــس مدينــة ربلــة« علــى

ly/39ct2FS )آخــر وصــول 19 تمــوز/ يوليــو 2019(.
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ُيعــّد موقــع القريــة مهًمــا جــًدا، إذ ُيبنــى »مجمــع التنميــة فــي الربلــة« علــى أراض تعــود ملكيتهــا لقريــة جو�ضــي، وهــي 
قريــة ســنية مجــاورة، ُدّمــرت خــالل الحــرب وبقيــت خاليــة منــذ عــام 2013.

لجــأت العائلــة التــي تملــك جــزًءا مــن أرض املشــروع إلــى لبنــان102، وهــي فــي األصــل مــن قريــة نزاريــة، املرتبطــة إدارًيــا 
بقرية جوسية. حصلت األسرة على قطعة األرض الستصالحها في الستينيات، فيما حصلت على مليكتها أواخر 
التســعينيات، وذهــب أحــد أفــراد العائلــة إلــى املكتــب التنفيــذي ملحافظــة حمــص عــام 2016، للطعــن فــي بنــاء 
املجمــع علــى أرضهــم103، وقــال: إن املشــروع »تــم تعليقــه مــدة ســتة أيــام، ثــم أعيــد تشــغيله، ولــم أتلــّق أي تعويــض 

عــن أر�ضــي«.
يســّهل الضعــف الشــديد لالجئيــن، الذيــن يعيــش معظمهــم فــي فقــر مدقــع، وأحيانــا يكــون لديهــم معرفــة محــدودة 
بالقوانيــن الســورية، للســلطات التصــرف مــن دون خــوف العواقــب. وقــد أخبــر بعــض أفــراد األســرة معــّد التقريــر 
أنهــم ال يعرفــون احتمــال اســتخدام النظــام الوســائل القانونيــة لالســتيالء علــى أراضيهــم، أو بقــاء ملكيتهــم لهــا. 
اســتندت الدولــة عــام 2016 إلــى »قانــون االســتحواذ«، املرســوم التشــريعي 20 لعــام 1983، لالســتيالء علــى 5.6 
هكتــاًرا لبنــاء املجمــع.104 ويســمح هــذا التشــريع للدولــة بمصــادرة األرا�ضــي الخاصــة للمشــاريع ذات املصلحــة 
ســتصلحة التــي صــودرت 

ُ
العامــة105. كان جــزء مــن األرض مملــوك لألســرة، فيمــا كان الباقــي جــزًءا مــن األرا�ضــي امل

عام 1960من عائلة سويدان106. وليس واضًحا ما إذا كان هذا الجزء خاص باألرا�ضي املستصلحة للدولة، أم 
تمــت خصخصتــه فــي التســعينيات والعشــرية األولــى مــن األلفيــة.

اســُتخدم قانــون االســتحواذ ملصــادرة األرا�ضــي فــي املناطــق املربحــة واإلســتراتيجية قبــل بــدء النــزاع بوقــت طويــل، 
ومع ذلك، يبدو أن هذا املشروع مرتبط بالوضع السيا�ضي والعسكري في ربلة والجوسية ونزارية خالل الحرب. 
وقــع قتــال بيــن الجماعــات املتمــردة التــي تســيطر علــى جوســية ونزاريــة مــن جهــة، وامليليشــيات املواليــة للنظــام فــي 
بلدة ربلة من جهة أخرى، قبل أن تسيطر القوات املوالية للحكومة على املنطقة عام 2013. ومنذ ذلك الحين، 
زرع بعض املزارعين من ربلة أرا�ضي في جوسية ونزارية. يمكن للنظام استخدام املجمع الجديد لتهميش األفراد 
املرتبطيــن باالنتفاضــة املدنيــة والجماعــات املســلحة املعارضــة، عبــر منــع عودتهــم وحرمانهــم مــن ســبل عيشــهم، 
ــوا محايديــن أو مؤيديــن للنظــام الســوري خــالل 

ّ
وســيوفر املشــروع أيًضــا فــرص عمــل للســكان املحلييــن الذيــن ظل

الصــراع، وهــذا سيســاهم فــي تعزيــز شــرعيته. وينظــر العديــد مــن ســكان ربلــة بإيجابيــة إلــى املشــروع الــذي ُيبنــى فــي 
ضواحي املدينة، ألنهم يتوقعون أنه سيخلق فرص عمل. عالوة على ذلك، فإن سوق املزارعين سيكون مكافأة 
إســتراتيجية لشــركة ربلــة، التــي تقــع علــى الطريــق مــن لبنــان إلــى القصيــر وحمــص، وستســتفيد مــن التجــارة عبــر 
الحــدود بيــن هاتيــن املدينتيــن الســوريتين، وقــاع وبعلبــك علــى الجانــب اللبنانــي، وقــد أعلنــت محافظــة حمــص، 

عــام 2015، قيامهــا بمشــروع صيانــة بقيمــة 47 مليــون ليــرة ســورية لطريــق ربلة-العميــري107.
أكد بعض املجيبين أن ثقل ربلة االقتصادي نما بشكل ملحوظ منذ ما قبل الحرب، عندما كانت مدينة القصير 
هــي املركــز االقتصــادي فــي املنطقــة. ويبــدو أن الســلطات الســورية تدعــم وتعــزز االتجــاه املســتمر الــذي يجعــل مــن 

102.  أجريت مقابلة مع أفراد األسرة، وادي البقاع، لبنان، تشرين الثاني/ نوفمبر 2018.
تل أثناء تأديته الخدمة في جهاز الشعيبة، يمكنه 

ُ
103.  أجريت مقابلة مع أحد مالكي األرض، وادي البقاع، لبنان، أيلول/ سبتمبر. 2018. وألن أحد األبناء قد ق

العودة إلى ســورية دون التعرض للتهديد.
104.  مقابلة مع قائد سيا�ضي في منطقة القصير، سهل البقاع، لبنان، شباط/ فبراير 2019.

105.  انظر املواد 2 و3 و4 من املرسوم 20 لعام 1983، قانون االكتساب، موقع البرملان السوري. متاح على املوقع: 
https://bit.ly/3fMDYwe )آخر وصول 26 تموز/ يوليو 2019(.

106.  مقابلة مع قائد سيا�ضي في حي القصير، سهل البقاع، لبنان، شباط/ فبراير 2019.
https://bit. ،2015 107.  »أكثــر مــن 47 مليــون ليــرة ســورية. ]ينفــذ املجلــس التنفيــذي[ صيانــة طريــق ربلــة - العمــري« )باللغــة العربيــة(، ســانا، 23 حزيــران/ يونيــو

ly/3fM9FWz )آخــر وصــول 12 آب/ أغســطس 2019(.
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ربلــة مركــًزا اقتصادًيــا محلًيــا جديــًدا، لتعزيــز االقتصــاد املحلــي، ويســاعد ذلــك أيًضــا فــي زيــادة النفــوذ االقتصــادي 
ملجتمــع »مــوال« فــي منطقــة إســتراتيجية، وبالتالــي يســاعد النظــام فــي إعــادة فــرض ســيطرته علــى القصيــر. صــور 

األقمــار الصناعيــة أدنــاه تظهــر بنــاء املشــروع.
الشــكل 4-6: صــور األرض مــن GOOGLE لـــ »RLEH DEVELOPMENT COMPLEX« )املصــدر: األرشــيف 

الســوري(

الشكل 4: )25 كانون األول/ ديسمبر 2017(

شكل 5: )23 شباط/ فبراير 2018(
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شكل 6: )29 تشرين األول/ أكتوبر 2018(

       

RABLEH خريطة 2: موقع مشروع التنمية
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خاتمة

ثمــة ُبعــد طائفــي واضــح النتهــاكات حقــوق الســكن واألرض وامللكيــة فــي القصيــر؛ هــي تمييزّيــة ضــد الســّنة، وتشــير 
الدالئل إلى أن »حزب هللا« والنظام يسعيان إلى تغيير التركيبة الديموغرافية للمنطقة، عبر ضمان عدم عودة 
املعارضيــن املدنييــن أو مقاتلــي املعارضــة الســابقين، أو إعــادة التوطيــن. وبســبب تشــكيل الســّنة الجــزء األكبــر مــن 
الحــركات املناهضــة للنظــام، فــإن هــذه السياســة بحكــم الواقــع تعــزز االســتقطاب الطائفــي فــي املنطقــة. ويبــدو 
وحــظ فــي انتهــاكات حقــوق 

ُ
تأثيــر »حــزب هللا« علــى هــذا املجــال اإلســتراتيجي حاســًما، ألن البعــد الطائفــي الــذي ل

الســكن واألرض وامللكيــة لــم ُيالَحــظ فــي أجــزاء أخــرى مــن ســورية بالطريقــة نفســها. ســمحت الســلطات الســورية 
ألهــل الســّنة مــن القصيــر، الــذي ال ُيعــدون تابعيــن لجماعــات املعارضــة املدنيــة أو املســلحة، بالعــودة إلــى الجــزء 
الشــرقي مــن ناحيــة )شنشــار(، أو إلــى مناطــق أخــرى مــن محافظــة حمــص وســورية )مثــل حســياء( بعيــدة عــن 
ية إلى مدينة 

ّ
الحدود اللبنانية ومعاقل »حزب هللا« شــمال البقاع. وســمحت الســلطات أيًضا بعودة عائالت ســن

القصير، زاعمة أن عودة أهل القصير مفتوحة في جميع أنحاء محافظة حمص. من الصعب جًدا معرفة كيف 
ســيتطور الوضــع فــي القصيــر فــي املســتقبل القريــب، ألن تطــور البعــد الطائفــي النتهــاكات حقــوق الســكن واألرض 
وامللكيــة ســيتوقف علــى تطــور تــوازن القــوى بيــن الســلطات الســورية و«حــزب هللا« الــذي يملــك مصالــح دائمــة فــي 

املنطقــة.108 
وباملثــل، ســوف يعتمــد ذلــك علــى تأثيــر الجهــات الدوليــة الفاعلــة املشــاركة فــي املنطقــة. وقــد حاولــت روســيا، فــي 
حزيــران/ يونيــو 2018، احتــواء نفــوذ »حــزب هللا« فــي القصيــر، عبــر نشــر قــوات علــى طــول الحــدود اللبنانيــة، لكنهــا 
ا في منطقة القصير، وهو يتمتع حالًيا بسلطة 

ً
انسحبت بسرعة.109 ومن املرجح أن يظل »حزب هللا« األكثر نفوذ

خــارج نطــاق القانــون فيمــا يتعلــق بالســكن واألرض وامللكيــة، لكــن النفــوذ الرو�ضــي املتزايــد فــي ســورية قــد يغّيــر 
ميزان القوى في املستقبل. وعززت روسيا، منذ بداية النزاع، عالقتها بإسرائيل،110 التي تبدو غير مرتاحة لنفوذ 
 عن ممارسة الضغط إلخراج »حزب هللا« الكامل 

ً
»حزب هللا« املتزايد في سورية وعلى الحدود اللبنانية. وفضال

مــن القصيــر، يمكــن ملوســكو الضغــط الحتــواء نفــوذ الجماعــة الشــيعية املســلحة علــى طــول الحــدود اللبنانيــة.
وعــالوة علــى ذلــك، مــا تــزال انتهــاكات حقــوق الســكن واألرض وامللكيــة املوضحــة فــي هــذه الورقــة فــي طــور اإلعــداد 
الرســمي والتنفيــذ القانونــي، ال تميــز القوانيــن الســورية صراحــة ضــد الســّنة أو أي مجموعــات دينيــة أو عرقيــة 
أخــرى. وتتمثــل قــوة النظــام الســوري فــي قدرتــه علــى فــرض التشــريع. وبحكــم الســياق السيا�ضــي والعســكري، 
يستهدف النظام املواطنين الذين ُيعّدون معادين له بحكم الواقع. وكان السنة، في حالة القصير، هم أول من 
يتعرض للتمييز في تنفيذ تلك القوانين، وجعلهم ذلك مستهدفين عن قصد عبر سياسات التمييز. وفي املقابل، 
يغذي ذلك التمييز شعور السّنة في القصير بأنهم ضحايا، ويزيد حدة االستقطاب الطائفي في املجتمع السوري.
من املحتمل أن تكون مشاريع التخطيط والتنمية الحضرية املدمجة في عملية إعادة اإلعمار مصممة لحرمان 
ر على هذا النحو- من ممتلكاتها وسبل عيشها، ومنعها من العودة. صوَّ

ُ
املجتمعات املرتبطة باملعارضة -أو التي ت

 https://bit.ly/3fLgyYj :108.  مهنــد الحــاج علــي )2019(: »نقــاط القــوة التــي تحــدد العالقــة بيــن ســورية وحــزب هللا«، مركــز كارنيغــي للشــرق األوســط، متــاح علــى
)آخــر وصــول 7 آب/ أغســطس 2019(.

109.  باســم مــروة، »توتــرات نــادرة بيــن مؤيــدي األســد فــي الوقــت الــذي تتراجــع فيــه الحــرب فــي ســورية«، أسوشــيتد بــرس )9 حزيــران/ يونيــو 2018(، متــاح علــى: 
https://bit.ly/2CuoyOX )تــم الوصــول فــي 12 آب/ أغســطس 2019(.

110.  تحولــت العالقــات بيــن روســيا وإســرائيل بســبب الصــراع الســوري، تعليــق SWP، املعهــد األملانــي للشــؤون الدوليــة واألمنيــة، رقــم. 27 أيلــول/ ســبتمبر 2018، 
https://bit.ly/3huR0iL )آخــر وصــول 12 آب/ أغســطس 2019(.
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وا موالين للنظام منذ عام 2011، كما أظهرت دراسة حالة القصير 
ّ
وباملقابل، قد يستفيد املواطنون الذين ظل

هذه، وسوف تؤدي هذه السياسة إلى زيادة التوترات بين املجتمعات في املستقبل القريب، وستعوق محاوالت 
إعادة بناء مجتمع متماســك.

ط املجيبــون الضــوء 
ّ
لــم يبــدأ بنــاء الخطــة الرئيســية الجديــدة فــي القصيــر، علــى الرغــم مــن اإلعــالن عنهــا. وقــد ســل

على افتقار السلطات السورية إلى امليزانية، ومن هنا؛ يجب على الدول املانحة التي تدرس الدعم املالي أن تكون 
علــى درايــة بسياســات التمييــز الطائفــي والسيا�ضــي املتأصلــة فــي الخطــط املقترحــة إلعــادة إعمــار منطقــة القصيــر. 
وتوضــح هــذه الورقــة أن انتهــاكات حقــوق الســكن واألرض وامللكيــة، وسياســات التخطيــط العمرانــي ومشــاريع 
التنميــة، تعمــل بشــكل خــاص ضــد الســّنة فــي القصيــر، وكذلــك ضــد جميــع األفــراد املرتبطيــن باملعارضــة املدنيــة 
واملســلحة، ويمكــن أن يعنــي دعــم املشــاريع املحليــة املشــاركة –حتــى ولــو بشــكل غيــر مباشــر- فــي تعديــل ســكاني 
صّممه النظام السوري. ويجب أن يدرك املانحون أيًضا أن من املرجح تالعب النظام بالشراكات االقتصادية 

واإلنمائيــة مــع مســتثمرين مــن القطــاع الخــاص فــي القصيــر، إلعــادة تأكيــد قوتــه وشــرعيته.
نشــر برنامــج األمــم املتحــدة اإلنمائــي طلًبــا للحصــول علــى عــرض أســعار للبنــاء الجاهــز، إلدارة الشــؤون املســاحية 
فــي مدينــة القصيــر.111 وهنــاك شــكوك فــي أن تكــون مســاعدة الحكومــة الســورية علــى إعــادة فتــح مكتــب املســاحة، 
حيث ُوثقت انتهاكات حقوق السكن واألرض وامللكية، مناسَبة لإلسهام في تحقيق مصالحة فعالة وعادلة بعد 
انتهــاء الصــراع فــي ســورية. وقــد قــّدم برنامــج األمــم املتحــدة اإلنمائــي املعــدات والقرطاســية ومعــدات تكنولوجيــا 
املعلومات إلى بلدية القصير.112 أظهرت االنتخابات املحلية السورية األخيرة في أيلول/ سبتمبر 2018 أن النظام 
اســتعاد الســيطرة الكاملــة علــى اإلدارات املحليــة، مــع أنهــا ال تتمتــع بــأي حكــم ذاتــي113. وعلــى ذلــك، فــإن دعــم 
. وثمــة عنصــر آخــر مهــم، هــو ضــرورة العمــل إلنجــاز نظــام 

ً
مشــاريع بلديــة القصيــر يدعــم النظــام الســوري مباشــرة

عادل للتعويضات لألفراد الذين ُدمرت منازلهم، أو الذين ال ُيسمح لهم بالعودة إلى قريتهم أو مدينتهم األصلية. 
ّبــق هــذا النظــام بجديــة، سيســاهم فــي تجنــب املزيــد مــن التوتــر بيــن املجموعــات والســلطات املتعــددة.

ُ
إذا ط

111.  طلــب عــروض األســعار، العطــاءات، برنامــج األمــم املتحــدة اإلنمائــي، 13 كانــون الثانــي/ ينايــر 2019، متــاح علــى: https://bit.ly/3joDPSb )آخــر وصــول 19 
تمــوز/ يوليــو 2019(.

112.  »دعوة إلى توريد أثاث وقرطاسية ومعدات تكنولوجيا املعلومات ليتم توزيعها على العديد من البلديات في مختلف املدن واملحافظات السورية«، برنامج 
األمم املتحدة اإلنمائي، 3 آذار/ مارس 2019، متاح على: https://bit.ly/39e5q3D )تم الوصول في 19 تموز/ يوليو 2019(.

EUI/ RSCAS Middle East Direc- ،»113.  أنييــس فافيــه، مــاري كوســتز )2019(: »االنتخابــات املحليــة: هــل تنتقــل ســورية إلــى إعــادة فــرض الســيطرة املركزيــة؟
tions، الرقــم.3، متــاح علــى: https://bit.ly/3fJFrDO )تــم الوصــول فــي 19 تمــوز/ يوليــو 2019(.
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