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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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مقدمة

قّل سوريين، من الغوطة الشرقية )التي كانت تسيطر عليها قوات 
ُ
في أوائل عام 2018، غادرت حافالت ت

املعارضة السورية( إلى إدلب، كجزء من صفقة استسالم مع حكومة الرئيس بشار األسد ]1[. وكان من بين 
ر مواد 

َ
خرِج مع عائلته، لكونه انضّم إلى احتجاجات الشوارع ونش

ُ
املغادرين، مهندس معماري مجهول االسم أ

معادية للحكومة عبر اإلنترنت ]2[. بعد أشهر عّدة من إبعاده، علَم باالستيالء على ممتلكاته وتجميد أصوله، 
وقال للصحافيين: »لقد تركت الحكومة األشخاَص الذين استولت على ممتلكاتهم، من دون أي �شيء ليعودوا 
إليه، ولم تبِق لهم أّي أمل بالعودة« ]3[. املهندس املعماري ليس وحده؛ فقد خسر آالف السوريين ممتلكاتهم، 
على مدار نحو ثماني سنوات من القتال في سورية، كان بعض الخسائر تحت ذرائع أمنية، بينما ُدمّر كثير 
د آخرون وثائق نقل امللكية، 

َ
من املنازل األخرى، في الحمالت العسكرية املطولة على األماكن الحضرية. وفق

أو استولي عليها عند الحدود السورية في أثناء فرارهم إلى بلدان أكثر أماًنا.

تضع هذه الدراسة هذا النوع الخاص من النشاط في زمن الحرب، ضمن اإلطار النظري إلبادة الحواضر/ 
العامة  األماكن  أو  املنازل  على  واالستيالء  النطاق،  واسع  والدمار  التعّسف  أن  بذريعة   ،urbicide املدن 
سياسة  فرُض  غايته  البالد،  ملدن  العمرانية  البيئة  ضّد  العنف  من  ومتعمد  متميز  شكل  هو  سورية،  في 
الفصل والتجانس في املناطق الحضرية. وعالوة على ذلك، توضح هذه الدراسة أنه ال ينبغي النظر إلى إبادة 
الحواضر/ املدن على أنها حدث تدميري منفصل، أو أنها سلسلة من األحداث التي تحدث خالل فترة من 
إعادة  فيها  تكون  ال  مستمرة  عملية  بأنها  واسع،  نطاق  على  تفسيرها  يجب  بل  املباشرة،  العدائية  األعمال 
 الستمرار مثل هذا العنف. قد يؤدي الفشل 

ً
البناء بعد الحرب هي الحل للدمار الحضري، بل تكون عامال

الرعاية  حيث  من  الصراع،  بعد  استبدادية  ممارسات  إلى  الكارثية  الحروب  وراء  الكامن  املنطق  تفسير  في 
والتأثير. وتجادل هذه  الهدف  في  اإلبادة  تكّرس  املمتلكات، بطرق  بأصول  االنتقائي  االقتصادية واالعتراف 
الدراسة بأن العقيدة الحالية إلعادة اإلعمار، وتركيز املجتمع الدولي على استرداد املمتلكات كوسيلة لتسهيل 
عودة الالجئين واملهجرين داخلًيا، هي عملية مضللة؛ حيث إن النماذج »التقليدية« الستعادة املمتلكات بعد 
انتهاء الصراع تفشل في حساب الروابط والعالقات بين طرق التدمير وإمكانات الصراع املستقبلي، ويسمح 

ذلك بإعادة اإلعمار القائم على إبادة الحواضر، واستمرار االستبداد.

]1[   -Peter Beaumont, Rebels Strike Deal To Leave Eastern Ghouta, Say Assad Media, GUARDIAN )Apr. 1, 2018(،
https//:www.theguardian.com/world/2018/apr/01/rebels-strike-deal-to-leave-eastern-ghouta-say-assad-media
  [https://perma.cc/42HE-EDL7].

]2[  - Dahlia Nehme, Syrian State Seizes Opponents’ Property, Rights Activists Say, REUTERS )Dec. 12, 2018(,
https://www.reuters.com/article/us-mideast-crisis-syria-property/syrian-state-seizes-opponents-property-rights-activ-
ists-say-idUSKBN1OB0H3 [https://perma.cc/G7CS-44WB].

[3]  - Id.

https://www.theguardian.com/world/2018/apr/01/rebels-strike-deal-to-leave-eastern-ghouta-say-assad-media
https://www.reuters.com/article/us-mideast-crisis-syria-property/syrian-state-seizes-opponents-property-rights-activists-say-idUSKBN1OB0H3
https://www.reuters.com/article/us-mideast-crisis-syria-property/syrian-state-seizes-opponents-property-rights-activists-say-idUSKBN1OB0H3
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يوجز الجزء األول من هذه الدراسة تاريخ الحرب في سورية، قبل مراجعة األبحاث املوجودة حول إبادة 
الحواضر، ويبّين كيف تم نشر وتوظيف منطق اإلبادة هذا في سورية، ويوضح أهدافه. ويناقش الجزء الثاني 
الحق العام في امللكية، قبل أن يصف على وجه التحديد حقوق السكن واألرض وامللكية لالجئين واملهجرين 
داخلًيا، بموجب القانون الدولي. ويدرس آلية رد املمتلكات التي اعُتمدت بعد حرب البوسنة )التي أثرت كثيًرا 
التي توجه استعادة املمتلكات بعد الحرب( ويجادل بأن هذه اآللية تعّد ناجحة  في تطوير املبادئ الدولية 
على نطاق واسع، لكّنها غير مجهزة ملكافحة آثار حرب اإلبادة. باستخدام دراسات الحالة للبوسنة وبيروت، 
يقدم الجزء الثالث الحجة القائلة بأن إعادة اإلعمار بعد الحرب لتعزيز أهداف اإلبادة تحدث بطريقتين: 
من خالل إعادة إعمار البيئات للمدن املستهَدفة بطرق تعزز وتكفل التجانس؛ ومن خالل الرسملة )التحول 
نحو الرأسمالية( االنتقائية، وتداول األصول العقارية. وأخيًرا، يحلل الجزء الرابع املسار املحتمل إلعادة 
اإلعمار في سورية، ويقّدم العديد من املقترحات ملنع التدمير الكامل غير القابل الستعادة املمتلكات، ومنع 

استحالة عودة الالجئين واملهجرين داخلًيا، في فترة ما بعد الحرب.
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الفصل األول: حرب من دون نهاية
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»إجاك الدور يا دكتور«.. تاريخ مختصر للحرب األهلية السورية

فبراير  شباط/  في  وليبيا،  مصر  إلى  تونس  من  امتدت  التي  الشعبية  السياسية  االنتفاضات  إيقاع  على 
جدار  على  دكتور]«،  يا  دورك  [حان  دكتور  يا  الدور  »إجاك  عبارة:  املراهقين  الفتيان  بعض  كتب   ،2011
مدرستهم في درعا، سورية ]1[. بعد ذلك بوقت قصير، اعُتقل هؤالء الفتيان وُعذبوا واختفى كثير منهم قسًرا 
]2[. نظم اآلباء والناشطون الغاضبون احتجاًجا، في 15 آذار/ مارس 2011، قتلت قوات األمن فيه متظاهرين 

رض حصار استمر 11 يوًما على درعا، في نيسان/ أبريل 2011، 
ُ
مدنيين، فأثار ذلك مزيًدا من التظاهرات، وف

ومورس قمع متزايد بحق التجمعات العامة والحريات املدنية ]3[. وكتبت رانيا أبوزيد، مراسلة مجلة التايمز 
)Time Magazine( قائلة: وفًقا لـ أيمن عبد النور، املعارض السوري البارز والسجين السيا�شي السابق. . . 
»إنها بداية لثورة سورية، ما لم يتصرف النظام بحكمة وما لم يقم باإلصالحات الالزمة . . . ستستمر في جميع 
املدن، حتى في املجموعات الصغيرة، لكن الوحشية التي سيستخدمها النظام سيظهر فيها وجه القذافي« ]4[. 

أثبتت كلمات نور أنها قوية البصيرة. فمع تجاهل وإهمال تلبية الدعوات لإلصالحات السياسية، تشكل 
الجيش السوري الحر في تموز/ يوليو 2011 لحماية املتظاهرين من قوات األمن السورية، وفي نهاية املطاف، 
لجمع وتنظيم قوات املتمردين والفارين من الجيش العربي السوري في العمل العسكري ضد نظام األسد ]5[.

بحلول عام 2012، ظهرت حرب أهلية في شكلها النهائي بين الجيش السوري الحر ونظام األسد، مهددة 
حياة املاليين من السوريين، ووضعت جيران سورية بحالة من االضطراب، وسهلت انتشار اإلرهاب العابر 
في الصراع، ألسباب جيوسياسية  الفاعلون اإلقليميون والدوليون  ]6[. وسرعان ما تورط  الوطنية  للحدود 

]1[  - Kelly McEvers, Revisiting the Spark That Kindled the Syrian Uprising, NPR )Mar. 16, 2012(, https://www.npr.
org/2012/03/16/148719850/revisiting-the-spark-that-kindled-the-syrian-uprising [https://perma.cc/44FU-WLYF].

كان الرئيس السوري بشار األسد يتدرب كطبيب عيون في لندن، قبل أن يعود إلى سورية.

]2[  - ليلى صالح، »اعتقدنا أننا كنا نلعب«: مشاركة األطفال السوريين في الثورة السورية، 14 كانون الثاني/ يناير 2013، مجلة دراسات نسائية، 
العدد 80، 86 )2013( »بعد فترة وجيزة من كتابة األوالد الشعارات الثورية. . . اعُتقلوا وُعذبوا وأجِبروا على االعتراف وتقديم أسماء متآمرين 

آخرين. سلم األوالد اآلخرون أنفسهم، ثّم اختفوا«.

]3[  - املصدر السابق.

]4[  - رانيا أبو زيد، الربيع العربي: هل تبدأ ثورة في سورية؟ مجلة تايمز )19 آذار/ مارس 2011(
http//:content.time.com/time/world/article.0,8599,2060398,00/html [https://perma.cc/8FGV-DUYR]. 

]5[  - Charles Lister, The Free Syrian Army: A Decentralized Insurgent Brand, BROOKINGS INST. )CTR. FOR MIDDLE EAST 
POL’Y( )Nov. 2016(, https://www.brookings.edu/wp-ontent/uploads/2016/11/iwr_20161123_free_syrian_army1.pdf 
[https://perma.cc/NL2Q-CV9Z].

]6[  - املصدر السابق.

https://www.npr.org/2012/03/16/148719850/revisiting-the-spark-that-kindled-the-syrian-uprising
https://www.npr.org/2012/03/16/148719850/revisiting-the-spark-that-kindled-the-syrian-uprising
http://content.time.com/time/world/article/0,8599,2060398,00.html
https://www.brookings.edu/wp-ontent/uploads/2016/11/iwr_20161123_free_syrian_army1.pdf
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نزلوا   ،]7[ إيران(  تمّولها  وميليشيا  سيا�شي  حزب  )وهو  هللا  حزب  مع  متحالفون  لبنانيون  قاتلون  وطائفية: 
إيران )ومن ضمنهم السعودية وتركيا( بتمويل وتسليح  بينما رد خصوم   ،]8[ إلى سورية دعًما لقوات األسد 
بالوكالة مع إيران، وفي وقت مبكر من  ]9[. في الوقت نفسه، كجزء من حرب  قوات الجيش السوري الحر 
]10[. كما أن روسيا،  2012، بدأت القوات اإلسرائيلية شن غارات جوية ضد قواعد األسد العسكرية  عام 
الحليف السوري العنيد، ساهمت في األزمة املفتوحة، فدعمت نظام األسد دبلوماسًيا وعسكرًيا، وشمل 
ذلك االستخدام املتكرر لحق النقض )فيتو( لقرارات األمم املتحدة التي تدين تصرفات األسد ضد الشعب 
ضمنه  من  مادًيا،  دعًما  روسيا  قدمت  وكذلك   .]11[ الرئاسة  عن  للتنحي  األسد  على  الضغط  أو  السوري 
األسلحة، وابتداًء من عام 2015 فصاعًدا، بدأت الضربات الجوية التي تشنها على أهداف مناهضة لألسد 
)وإن كانت اسمًيا ضد داعش( ]12[. دعت الواليات املتحدة، بقيادة الرئيس آنذاك باراك أوباما، إلى إطاحة 

[7]  - Zachary Laub, Who’s Who in Syria’s Civil War, COUNCIL ON FOREIGN REL., https://www.cfr.org/backgrounder/whos-
who-syrias-civil-war [https://perma.cc/2NRD-2XTF] )last updated Apr. 28, 2017(.

)يصف لوب Laub سورية بأنها »شريان الحياة« لحزب هللا، فهي »توفر خط إمداد األسلحة من إيران إلى لبنان وكذلك مناطق للتدريب. يمكن 
ألي نظام معاٍد بقيادة السنة يخلف الحالي [في سورية] أن يوقف هذا الدعم. إضافة إلى أن األمر املقلق هو أن تصبح سورية بحالة من الفو�شى، 
يمكن أن تزدهر فيها الجماعات السنية املتطرفة«. وباملثل، من املرجح أن تتوافق الحكومة السورية التي يقودها السنة مع السعودية، وتنهي 
تحالف إيران طويل األمد مع سورية، ومن املحتمل أن تؤدي إلى زيادة النشاط الجهادي السني(. وانظر أيًضا منى يعقوبيان، تحالف سورية مع 

إيران، معهد الواليات املتحدة للسالم، 1 أيار/ مايو 2007.
https//:www.usip.org/publications/2007/05/syrias-alliance-iran [https://perma.cc/RQ98-KZHJ] 

)... أثبت تحالف سورية مع إيران أنه دائم. وقد أكد اتساع التحالف أن العالقات الثنائية ليست مجرد زواج مصلحة تكتيكي(. 

]8[  - Wyre Davies, Syria Conflict: Growing Signs of Hezbollah Role, BBC )May 1, 2013(, https://www.bbc.com/news/world-
middle-east-22369609 [https://perma.cc/VJ5E-TXLJ].

]9[  - Jonathan Schanzer, Saudi Arabia is Arming the Syrian Opposition, FOREIGN POL’Y )Feb. 27, 2012(, https://foreignpolicy.
com/2012/02/27/saudi-arabia-is-arming-the-syrian-opposition/ [https://perma.cc/B4F3-KLA8]
)»سواء كانوا يزودون الجيش السوري الحر بالسالح أم ال... كل هذه الدول السنية [مثل اململكة العربية السعودية وقطر] تريد اآلن أن ينهار 

نظام األسد، ألنه حليف ووكيل لعدوهم الشيعي اللدود إيران ... وحرمان الروس من موطئ قدم في الشرق األوسط هو مكافأة إضافية«(.

]10[  - Sebastien Roblin, How the )Proxy( War Between Iran and Israel Started, NATIONAL INTEREST )May 19, 2018(, https://
nationalinterest.org/blog/the-buzz/how-the-proxy-war-between-iran-israel-started-25879 [https://perma.cc/TG7M-
GSMV].

]11[  - Russia’s 12 UN Vetoes on Syria, ARAB NEWS )Apr. 10, 2018(, http://www.arabnews.com/node/1282481/middle-east 
[https://perma.cc/TD3E-VSEL]. 

استخدمت روسيا 12 مرة حق النقض للقرارات حول سورية. ملناقشة دعم روسيا املستمر للرئيس األسد، انظر:
 Pete Gadalla, Seven years of Syria’s civil war: What Brookings experts are saying, BROOKINGS )Mar. 29, 2018(, https://
www.brookings.edu/blog/brookings-now/2018/03/29/seven-years-of-syrias-civil-war-what-brookings-experts-are-say-
ing/ [https://perma.cc/86GV-PBUB].

]12[  - Alina Polyakova, Russia is a Great Power Once Again, ATLANTIC )Feb. 26, 2018(, https://www.theatlantic.com/interna-
tional/archive/2018/02/russia-syria-putin-assad-trump-isis-ghouta/554270/ [https://perma.cc/M3ZQ-FDHQ].

https://www.cfr.org/backgrounder/whos-who-syrias-civil-war
https://www.cfr.org/backgrounder/whos-who-syrias-civil-war
https://www.usip.org/publications/2007/05/syrias-alliance-iran
https://www.bbc.com/news/world-middle-east-22369609
https://www.bbc.com/news/world-middle-east-22369609
https://foreignpolicy.com/2012/02/27/saudi-arabia-is-arming-the-syrian-opposition/
https://foreignpolicy.com/2012/02/27/saudi-arabia-is-arming-the-syrian-opposition/
https://nationalinterest.org/blog/the-buzz/how-the-proxy-war-between-iran-israel-started-25879
https://nationalinterest.org/blog/the-buzz/how-the-proxy-war-between-iran-israel-started-25879
https://www.brookings.edu/blog/brookings-now/2018/03/29/seven-years-of-syrias-civil-war-what-brookings-experts-are-saying/
https://www.brookings.edu/blog/brookings-now/2018/03/29/seven-years-of-syrias-civil-war-what-brookings-experts-are-saying/
https://www.brookings.edu/blog/brookings-now/2018/03/29/seven-years-of-syrias-civil-war-what-brookings-experts-are-saying/
https://www.theatlantic.com/international/archive/2018/02/russia-syria-putin-assad-trump-isis-ghouta/554270/
https://www.theatlantic.com/international/archive/2018/02/russia-syria-putin-assad-trump-isis-ghouta/554270/
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]13[ ولكنها سعت في البداية ألن تكون مشاركتها محدودة في سورية. ومع ذلك، أدى الصعود السريع  األسد 
للدولة اإلسالمية في العراق والشام )داعش( إلى تدخل عسكري أميركي في 2014 ]14[.

أثبتت سورية، في األعوام األولى من حربها األهلية، أنها أرض خصبة لتوسع تنظيم الدولة اإلسالمية. قام 
املواطن العراقي أبو بكر البغدادي، ومجموعة صغيرة من أتباعه، ببناء شبكة بسرعة في جميع أنحاء سورية، 
وزرعوا بذور »جبهة النصرة«، وهي ميليشيا إسالمية يديرها سوريون كانت تهدف إلى االنضمام إلى الجماعات 

املتمردة األخرى التي تقاتل نظام األسد ]15].

 19 ]16[، وأنتجت  في دمشق  بتفجير سيارات مفخخة  النصرة  بدأت جبهة   ،2012 أوائل عام  ابتداًء من 
السعودية  العربية  اململكة  واملجندين من  النقدية  التدفقات  منمًقا، واستفادت من  دعائًيا  فيديو  مقطع 
وليبيا وتونس ودول الخليج وأوروبا ]17[. بعد عام من ذلك، أعلن البغدادي أن جبهة النصرة وفرع القاعدة في 
العراق سيندمجان تحت مظلة جامعة جديدة: الدولة اإلسالمية في العراق والشام )داعش( ]18[. في خطوة 
تهدف إلى ملء فراغ الحكم النسبي في سورية، أسست )داعش( مراكز شبه حكومية في جميع أنحاء العراق 
وسورية. شملت املحافظين اإلقليميين والشرعيين االستشاريين، والقادة العسكريين ومقدمي الخدمات من 

املناطق املحلية ]19[.

[13]  - Scott Wilson and Joby Warrick, Assad must go, Obama says, WASH. POST )Aug. 18, 2011(, https://www.washing-
tonpost.com/politics/assad-must-go-obama-says/2011/08/18/gIQAelheOJ_story.html?noredirect=on&utm_term=.b6f-
636be581c [https://perma.cc/266W-K2CY].

]14[  - على الرغم من نشر بعض القوات البرية األميركية، فإن تدخل الواليات املتحدة في سورية اقتصر إلى حد كبير على الضربات الجوية، مع 
دعم من شركائها في التحالف الدولي، مع التركيز بشكل أسا�شي على القضاء على تهديد داعش عوًضا عن إطاحة األسد.

John Ismay, U.S. Says 2,000 Troops are in Syria, a Fourfold Increase, N.Y. TIMES )Dec. 6, 2017(, https://www.nytimes.
com/2017/12/06/world/middleeast/us-troops-syria.html [https://perma.cc/D2PQ-5EMT].

,COUNTER EXTREMISM PROJECT ،15[  - املصدر السابق، ص 252. انظر جبهة النصرة بشكل عام، مشروع مكافحة اإلرهاب[
https//:www.counterextremism.com/threat/nusra-front-jabhat-fateh-al-sham [https://perma.cc/486T-RR8P].

[16]  - Kareem Fahim, Syria Blames Al Qaeda After Bombs Kill Dozens in Damascus, N.Y. TIMES )Dec. 23, 2011(, https://
www.nytimes.com/2011/12/24/world/middleeast/syria-says-suicide-bombers-attack-in-damascus. html [https://perma.
cc/M6TY-62SH].

[17]  - JOBY WARRICK, BLACK FLAGS: THE RISE OF ISIS 268 )2015(. 

 على املستوى الدولي، حيث رفض أبو محمد الجوالني، زعيم النصرة، قبول القرار، على 
ً

]18[  - املصدر السابق، 283. لم يكن االندماج مقبوال
الرغم من أن البغدادي شرع في إنشاء الدولة اإلسالمية في العراق والشام )داعش( بعد أن أعلن أنه »يفضل أمر هللا على األمر الذي يخالفه«. 
واصلت جبهة النصرة، بقيادة الجوالني، عملها كفرع تابع للقاعدة في سورية بعد ظهور داعش. املصدر السابق، 285-284. وانظر أيًضا هانية 

مرت�شى وريك غالدستون، فرع القاعدة في العراق يندمج مع الجهاديين في سورية )9 نيسان/ أبريل 2013(.

]19[  - Eric Robinson et. al., When the Islamic State Comes to Town, RAND CORPORATION )2017(, https://www.rand.org/
content/dam/rand/pubs/research_reports/RR1900/RR1970/RAND_RR1970.pdf [https://perma.cc/9WPZ-L4XF].

https://www.washingtonpost.com/politics/assad-must-go-obama-says/2011/08/18/gIQAelheOJ_story.html?noredirect=on&utm_term=.b6f636be581c
https://www.washingtonpost.com/politics/assad-must-go-obama-says/2011/08/18/gIQAelheOJ_story.html?noredirect=on&utm_term=.b6f636be581c
https://www.washingtonpost.com/politics/assad-must-go-obama-says/2011/08/18/gIQAelheOJ_story.html?noredirect=on&utm_term=.b6f636be581c
https://www.nytimes.com/2017/12/06/world/middleeast/us-troops-syria.html
https://www.nytimes.com/2017/12/06/world/middleeast/us-troops-syria.html
https://www.counterextremism.com/threat/nusra-front-jabhat-fateh-al-sham
https://www.nytimes.com/2011/12/24/world/middleeast/syria-says-suicide-bombers-attack-in-damascus
https://www.nytimes.com/2011/12/24/world/middleeast/syria-says-suicide-bombers-attack-in-damascus
https://www.rand.org/content/dam/rand/pubs/research_reports/RR1900/RR1970/RAND_RR1970.pdf
https://www.rand.org/content/dam/rand/pubs/research_reports/RR1900/RR1970/RAND_RR1970.pdf
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بحلول نهاية عام 2016، بعد ما يقرب من ستة أعوام على كتابة »إجاك الدور يا دكتور«، على حائط 
مدرسة للبنين في درعا؛ تقسمت سورية إلى فصائل. في شمال سورية، أعلنت األقليات الكردية والجماعات 
]20[، في حين سيطرت )داعش( على  املتحالفة معها بشكل مستقل في عام 2016 إنشاء منطقة حكم ذاتي 
مساحة واسعة من وسط البالد. واحتفظت الجماعات املتمردة، ومن ضمنها الجيش السوري الحر، بجيوب 
من األرا�شي حول إدلب ودرعا ]21[، واستمر نظام األسد في السيطرة اسمًيا على املنطقة، على طول الحدود 
ديارهم،  من  سوري  مليون   11 من  أكثر  وُهّجر   .]22[ األردنية  والحدود  ودمشق  حماة  بين  لسورية  الغربية 

وأصبحوا بحاجة إلى مساعدات إنسانية عاجلة، وتحولت مدن سورية إلى خراب ]23[.

]20[  - Syria Civil War: Kurds Declare Federal Region in North, AL-JAZEERA )Mar. 17, 2016(, https://www.aljazeera.com/
news/2016/03/syria-civil-war-kurds-declare-federal-system-north-160317111902534.html [https://perma.cc/Y3B8-
WSTK].

]21[  - Titwane and International Crisis Group, Surviving in Syria’s ‘Forgotten Province’, THE ATLANTIC )Aug. 2, 2018(, https://
www.theatlantic.com/international/archive/2018/08/idlib-rebels-assad-syria/565160/ [https://perma.cc/U585-B23U].

]22[  - Sam Heller and Avi Asher-Schapiro, How Five Years of War Has Fractured Syria Into at Least Four States, VICE NEWS 
)Mar. 15, 2016(, https://news.vice.com/en_us/article/pa4xab/how-five-years-of-war-has-fractured-syria-into-at-least-four-
states [https://perma.cc/ZPK5-4SUN].

[23]  - Syria Emergency, UNHCR )accessed Oct. 28, 2018(, http://www.unhcr.org/en-us/syria-emergency.html [https://per-
ma.cc/W4MR-PNHN].
 تذكر مفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئين في تقرير لها أن أكثر من 5,6 مليون شخص فروا من سورية، بينما ُيعد 6,6 مليون شخص نازحين
داخلًيا. وأن 13.1 مليون شخص صاروا »محتاجين« في سورية، أي أكثر من نصف سكان سورية قبل الحرب. املصدر السابق.

https://www.aljazeera.com/news/2016/03/syria-civil-war-kurds-declare-federal-system-north-160317111902534.html
https://www.aljazeera.com/news/2016/03/syria-civil-war-kurds-declare-federal-system-north-160317111902534.html
https://www.theatlantic.com/international/archive/2018/08/idlib-rebels-assad-syria/565160/
https://www.theatlantic.com/international/archive/2018/08/idlib-rebels-assad-syria/565160/
https://news.vice.com/en_us/article/pa4xab/how-five-years-of-war-has-fractured-syria-into-at-least-four-states
https://news.vice.com/en_us/article/pa4xab/how-five-years-of-war-has-fractured-syria-into-at-least-four-states
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إبادة الحواضر/ املدن في سورية 

ماهي إبادة الحواضر/ املدن )Urbicide(؟. 	

طوال فترة الحرب، استخدم نظام األسد عدًدا من األساليب ضد املتمردين املسلحين واملدنيين العزل، 
العسكرية  القوات  فيها  منعت  التي  الوسطى  العصور  حمالت  غرار  على  »الحصار«،  حمالت  ضمنها  ومن 
الخدمات  ومواقع  األسواق  وقصفت  الطبية،  واإلمدادات  الغذائية  املواد  على  الحصول  من  السكان 
الصحية، واستخدمت األسلحة الكيميائية ]24[ والغاية تجويع قوات املتمردين وعائالتهم بقصد االستسالم 
أو املغادرة]25[. إلى جانب مثل هذه الهجمات على املدنيين، انخرط نظام األسد في حملة إستراتيجية مطولة 
من »إبادة املدن«. وتشير إبادة املدن إلى تدمير أي بيئة بناء ملركز حضري، باإلضافة إلى سماته األيديولوجية 
والثقافية املميزة، وظهر ذلك املفهوم من الخطاب املعرفي املحيط بالحرب البوسنية والصراعات الالحقة في 
كوسوفو ولبنان ]26[. بوغدان بوغدانوفيتش، عمدة بلغراد السابق، وصف إبادة املدن بأنها »الهجوم املتعمد 
على النسيج البشري الثابت للمدينة، بقصد تدمير القيم املدنية املتضمَنة/ املتجسَدة فيه« ]27[. ويوصف 
أحياًنا بأنه »إبادة املكان«، حيث تتعامل إبادة املدن مع املدن على أنها أكثر من مجرد موقع للصراع، ولكنها 
أهداف بحد ذاتها للعنف االستثنائي ]28[. يكتب ستيفان غراهام إن بناء املدن وأصولها ومؤسساتها وصناعاتها 
ا صريًحا ملجموعة واسعة 

ً
وبناها التحتية، وتنوعها الثقافي ومعانيها الرمزية، كانت بحد ذاتها في الواقع هدف

[24]  - Syria: A Year On, Chemical Weapons Attacks Persist, HUMAN RIGHTS WATCH )Apr. 4, 2018(, https://www.hrw.org/
news/2018/04/04/syria-year-chemical-weapons-attacks-persist [https://perma.cc/V4JL-ZA9C].

]25[  - Syria/Russia: Airstrikes, Siege Killing Civilians, HUMAN RIGHTS WATCH )Dec. 22, 2017(, https://www.hrw.org/
news/2017/12/22/syria/russia-airstrikes-siege-killing-civilians [https://perma.cc/3XG3-LKG6].

ا للقانون اإلنساني الدولي.“ في حين أن القوة املحاصرة 
ً
)إن تقييد حصول املدنيين على السلع الحيوية -مثل الغذاء واإلمدادات الطبية- يعد خرق

قد تمنع دخول األسلحة واملواد الغذائية واإلمدادات األخرى املوجهة إلى الجيوش املعارضة، يجب السماح بدخول السلع األساسية للمدنيين«(. 
مصدر سابق.

[26]  - Andrew Herscher, Urbicide, Urbanism, and Urban Destruction in Kosovo, 10 THEORY & EVENT 4 )2007(.
انظر  األميركية.  املدن  في  النطاق  واسعة  التحوالت  سياق  في  والستينيات،  الخمسينيات  من  مبكر  وقت  في  املدن«  »إبادة  مصطلح  اسُتخدم 

.)2014( ،Emerging From the Ruins, DISSENT ،مارشال بيرمان، االنبعاث من الخراب
https://www.dissentmagazine.org/article/emerging-from-the-ruins [https://perma.cc/4R42-LZWX] 

)بالتفكير في »اختراع« مصطلح »إبادة املدن/ الحواضر«، يمكن أن ُيفهم على أنه »قتل مدينة«(.

[27]  - ROBERT BEVAN, THE DESTRUCTION OF MEMORY: ARCHITECTURE AT WAR 133 )2006(. 

]28[  - Stephen Graham, Cities as Strategic Sites: Place Annihilation and Urban Geopolitics, in CITIES, WAR, AND TERRORISM: 
TOWARDS AN URBAN GEOPOLITICS 31, 31–53 )Stephen Graham ed., 2004(.

https://www.hrw.org/news/2018/04/04/syria-year-chemical-weapons-attacks-persist
https://www.hrw.org/news/2018/04/04/syria-year-chemical-weapons-attacks-persist
https://www.hrw.org/news/2017/12/22/syria/russia-airstrikes-siege-killing-civilians
https://www.hrw.org/news/2017/12/22/syria/russia-airstrikes-siege-killing-civilians
https://www.dissentmagazine.org/article/emerging-from-the-ruins
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ن الهجمات املتعمدة واملنسقة« ]29[. 

الحرب  استخدام  حول  الدولية(  السياسات  في  وقارئ  )باحث   Martin Coward كوارد  مارتن  كتب 
ر املباني، ألنها الشرط الحتمال التحضر.  دمَّ

ُ
البوسنية، كمنظور لفهم إبادة املدن/ الحواضر من خالله، »ت

وبما أن التمدن يسمح بالتنوع والتغاير، فإن إبادة الحواضر تقت�شي تدمير شروط إمكانية التنوع والتغاير« 
للتحضر  املميزة  السمة  العسكرية، واستبدال  الضرورة  بدافع  الحضرية مستهدفة  الفضاءات  أن  أي   .]30[

)التعددية( بالتجانس. 

اإلبادة  )مثل  األخرى  الحرب  أعمال  عن  فصلها  يمكن  ال  الحواضر  إبادة  بأن  الباحثين  بعض  يجادل 
الجماعية أو اإلبادة العرقية أو النخبوية( ويجب عدم النظر إليها كشكل مميز من أشكال العنف املتعمد. 
ديفيد شو David Shaw، على سبيل املثال، يدعو إلى »فهم [تفهم] كّل من تدمير املباني واستهداف التحضر 
كعناصر من حرب اإلبادة الجماعية« ]31[ في رأيه، يجب نشر تعريف اإلبادة الجماعية، على أنها استهداف 
 من العنف ضد 

ً
السكان املدنيين بقصد التدمير بالقوة املسلحة، وهو تعريف فضفاض بما يكفي ليشمل كال

األفراد وضد بيئة البناء التي يقيمون فيها ]32[. ومع ذلك، فإن التمييز بين إبادة الحواضر، كنمط مميز لعنف 
الدولة -على الرغم من أنه قد يحدث كجزء من صراع إبادة جماعي أكبر- هو، كما أزعم، في الجزء الثالث، 

ر عمًدا في الصراع، من أجل إعادة تشكيلها بعد إيقاف العداوات. أمٌر أسا�شي لفهم مسألة أن املدن تدمَّ

في هذا الصدد، يمكن أيًضا البرهنة على إبادة الحواضر في »التجديد الحضري« في مرحلة ما بعد الصراع، 
وهي عملية في »وقت السلم« يجب أن ُينظر إليها على أنها شكٌل آخر من أشكال العنف الذي ترعاه الدولة، 
»إبادة  يصفها،  كما  أو،  الحضري  التجديد  عمليات  عن  غراهام  يكتب  إبادة.  حرب  من  الثانية  واملرحلة 
الحواضر القائمة على التخطيط«: إن التجديد الحضري الذي ترعاه الدولة ينظم وينسق أكثر فأكثر إبادة 
مناطق كاملة من األجزاء األكثر فقًرا من املدن. . . للحفاظ على األرباح الفائقة للصناعات املالية التي تأتي من 
خالل املضاربة العقارية ]33[. إذا تطلب »تجديد« املدن، حتى في املناطق الخالية من الصراع، تدميرها وإبادتها 
الحرب  بعد  التنمية  التطوير/  إعادة  فإن  ]34[؛  )النيوليبرالية(  الجديدة  الليبرالية  األهداف  تعزيز  أجل  من 

]29[ - Id. At 32

[30]  - Martin Coward, Urbicide in Bosnia 155, in CITIES, WAR, AND TERRORISM: TOWARDS AN URBAN GEOPOLITICS 
154–171 )Stephen Graham ed., 2004(. 

[31]  - Martin Shaw, New Wars of the City: Relationships of “Urbicide” and “Genocide”, in CITIES, WAR, AND TERRORISM: 
TOWARDS AN URBAN GEOPOLITICS 141, 148 )Stephen Graham ed., 2004(.

أو  تجنبه  يمكن  ذاتها، ولكنه ضرر مالزم ال  للحضارة، بحد   
ً
ليس معاداة املدن  النظر هذه، فإن تجريف  السابق، من وجهة  - املصدر    ]32[

تستلزمه األهداف العسكرية.

[33]  - Graham, supra note 31, at 43.

فهم »الليبرالية الجديدة« على أنها أيديولوجية سياسية -ومشروع اقتصادي- تهدف إلى »إعادة تهيئة الظروف 
ُ
]34[  - ألغراض هذه املقالة، ت

 A BRIEF HISTORY OF النيوليبرالية  تاريخ  DAVID HARVEY، موجز  هارفي  ديفيد  االقتصادية«.  النخب  قوة  واستعادة  املال،  رأس  لتراكم 
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ن الجهات الفاعلة -سواء كانت أساسية للصراع نفسه أم ال- لتعبئة قوة 
ّ

تكتسب أهمية إضافية، مما يمك
ورأس مال هائلين لتعزيز أهدافهم السياسية أو العسكرية أو االقتصادية. وعلى ذلك؛ تمثل جهود إعادة 

ا من إبادة الحواضر.
ً
 ثانًيا خبيث

ً
اإلعمار هذه شكال

تدرس هبة بو عكر [باحثة لبنانية] عواقب مثل إعادة التشكيالت املكانية هذه، في مرحلة ما بعد الحرب 
في بيروت، حيث كتبت: »أبعد من كونها موارد أو مستقبالت للعنف، فإن املناطق الجغرافية في بيروت ما بعد 
ظهر كيف أصبح الفضاء والعنف تكوينين/ تأسيسيين بشكل متبادل« ]35[ وترى أن اإلمكانات 

ُ
الحرب األهلية ت

األبدية )مستمرة الوجود( في لبنان، من أجل إعادة نشوب الصراع، تنبثق من جهود الجماعات الطائفية في 
البالد لتنظيم بيروت و«محيطها« في »توقع لحروب مستقبلية« ]36[. إن استبعاد مجموعات دينية أو عرقية 
أخرى من أماكن حضرية معينة، واالستيالء على مواقع قمم التالل ملشاريع البناء الجديدة، وصياغة قوانين 
البناء  شركات  تلك؛  املتوقعة  الحضري  التجديد  لجهود  املفتاحية  املكونات  هي  املناطق،  وتقسيم  البناء 
الخاصة، التي يفوضها املسؤولون الحكوميون، هي املسؤولة عن تنفيذها. في سياق ما بعد الحرب، ال يمكن 
النطاق، غالًبا بدعم  إعادة تطوير مكثفة وواسعة  الفضاءات/ األمكنة، من خالل  إعادة تشكيل  نعّد  أن 
ا محايًدا أخالقًيا أو سياسًيا. في أعقاب الصراعات العنيفة، حيث تقوم 

ً
مالي كبير من املجتمع الدولي، نشاط

املنظمات واألفراد بإعادة بناء األماكن الحضرية، قد ينتجون أيًضا ويعيدون إنتاج مواقع السلطة، ويزيلون 
جيوب املقاومة املضمرة، ويمنعون إقامة سالم دائم وعادل.

إبادة الحواضر في سورية. 	

ظهر أفعال األسد كيف يمكن استخدام تكتيكات إبادة الحواضر لتوطيد السلطة والتبشير 
ُ
في سورية، ت

الحكومة  أن   ،2014 يناير  الثاني/  كانون  في  لها  تقرير  في  ووتش،  رايتس  هيومن  أفادت  التجانس.  بفرص 
السورية دمرت كلًيا بشكل غير قانوني آالف املباني السكنية في دمشق وحماة، وهما من أكبر املدن السورية. 
قوانين  انتهكت  التقرير  هذا  في  املوثقة  النطاق  واسعة  الهدم  عمليات  من  حاالت  »سبع  أن  التقرير  وذكر 
الحرب، إما ألنها لم تخدم أي غرض عسكري ضروري و [كانت] تهدف إلى معاقبة السكان املدنيين، أو ألنها 

تسببت في ضرر غير متناسب للمدنيين« ]37[.

NEOLIBERALISM 19 )2005(. رأسمالية )دعه يعمل( أو عدم التدخل، ال رأسمالية الدولة، هي أفضل وسيلة لتحقيق الحريات الفردية. على 
وجه الخصوص، تعد »حقوق امللكية القوية وحقوق التعاقد الخاصة [مميزة] بكونها أفضل وسيلة لزيادة الرفاهية العامة، مع املبرر الوحيد 
لـ »التدخل السيا�شي بكونه لتصحيح إخفاقات السوق«. دافيد سينغ غرول وجيدياه بيردي David Singh Grewal and Jedediah Purdy، في 
Introduction: Law and Neoliberalism, LAW AND CON-( )2014( 6 ،1  مقدمة: القانون والليبرالية الجديدة، القانون واملشاكل املعاصرة

TEMPORARY PROBLEMS( تتطلب النيوليبرالية خصخصة و/ أو تسليع برامج رفاهية الدولة، وتحرير التجارة، كما تسعى إلى جعل جميع 
األفراد ضمن نطاق »السوق«.

[35]  - HIBA BOU AKAR, FOR THE WAR YET TO COME: PLANNING BEIRUT’S FRONTIERS 29 )2018(.

[36]  - Id. At 30

 HUMAN RIGHTS WATCH, RAZED TO THE GROUND: SYRIA’S UNLAWFUL NEIGHBORHOOD DEMOLITIONS IN  -   ]37[
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ستار  تحت  عسكرية  قيمة  تحمل  ال  التي  السكنية  للمباني  املتعمد  التدمير  كان  الحاالت،  من  كثير  في 
التخطيط الحضري أو توجيهات التجديد؛ في حماة، على سبيل املثال، بّررت مصادر مؤيدة للحكومة تجريف 
منازل في حي معّين )يشغلها إلى حد كبير سكان مؤيدون للمعارضة( كجزء من جهد إلزالة تجمعات اإلسكان 
غير الرسمية، وتحسين البنية التحتية في املدينة ]38[. وباملثل، في عام 2012 وقع األسد املرسوم 2012/66 
»إلعادة تطوير مناطق السكن العشوائي واملساكن العشوائية« في دمشق ]39[. وقد اسُتخِدم األمر منذ ذلك 
الحين لبدء عمليات إعادة اإلعمار في املناطق التي كانت تسيطر عليها سابًقا قوات املعارضة، مثل بساتين 
الرازي ]40[، وهو حيٌّ في جنوب دمشق، حيث يجري تنفيذ مشروع بماليين الدوالرات لتطوير 12 ألف وحدة 
سكنية، بتمويل من »دمشق الشام« -وهي شركة قابضة أنشأتها محافظة دمشق ]41[. بينما تتنازع الدوافع 
وراء مثل هذه املشاريع على أنها، إما جهود إلضفاء الشرعية بأثر رجعي على التطهير العرقي وإما ملجرد إطالق 
االنتعاش االقتصادي، كانت النتيجة هي إزالة آالف السوريين )معظمهم مؤيدون للمعارضة ومسلمون سنة( 
من منازلهم السابقة، من دون تعويض أو توفير مأوى بديل، من املرجح أن يتم استبدالهم بسكان أغنياء 

موالين للحكومة ]42[.

كما قام نظام األسد بحملة مركزة لتدمير سجالت امللكية، وفي بعض الحاالت تزويرها ]43[. كانت املظالم 
تضارب  من  مجموعة  إلى  باألساس  ذلك  ويرجع  بكثير،  الحرب  على  سابقة  واملمتلكات  األرا�شي  بخصوص 
 Laura كونيال  لورا  تشرح   .]44[ الرسمية  وغير  الرسمية  القانونية،  واألنظمة  األرا�شي  حيازة  تثبيت  أنظمة 

2012-2013 )2014(, https://www.hrw.org/report/2014/01/30/razed-ground/syrias-unlawful-neighborhood-demoli-
.[tions-2012-2013 [https://perma.cc/V4XM-GAA5

نفذ بعض التدابير لحماية األهداف العسكرية أو االستراتيجية )مثل املطارات العسكرية( بشكل 
ُ
تعترف هيومن رايتس ووتش بأنه بينما قد ت

صحيح، يبدو أن تدمير املباني السكنية، التي تقع غالًبا بعيًدا جًدا عن هذه األهداف، غير متناسب.

]38[  - املصدر السابق، من أجل القصة الكاملة، انظر عبد هللا الشيخ، تجربة، هي األولى من نوعها ملعالجة السكن العشوائي في وادي الجوز 
واألحياء الجنوبية من حماة. شبكة أخبار سورية الرسمية )سانا(، 27 آذار/ مارس 2018، 

.[https://perma.cc/AG2B-EQXF] 731538=p?/sy.sana.www//:https

[39]  - Tom Rollins, Decree 66: The Blueprint for al-Assad’s Reconstruction of Syria?, IRIN )Apr. 20, 2017(, https://www.irin-
news.org/investigations/2017/04/20/decree-66-blueprint-al-assad%E2%80%99s-reconstruction-syria [https://perma.cc/
EBB4-8PTY].

]40[  - كانت بساتين الرازي مكاًنا للتظاهرات ضد حكومة األسد في عام 2011.

[41]  - Rollins, supra note 42. 

[42]  - Id.

[43]  - See Jihad Yazigi, Destruct to Reconstruct: How the Syrian Regime Capitalizes On Property Destruction and Land Leg-
islation, FRIEDRICH EBERT STIFTUNG 3 )July 2017(, http://library.fes.de/pdf-files/iez/13562.pdf [https://perma.cc/BT84-
CQR5].

[44]  - See generally George Somi, Syria under Pinheiro: Reformulating Syrian Domestic Law for Decentralized Reconstruc-
tion, 43 BROOK. J. INT’L L. 717, 717–755 )2018(.

https://www.hrw.org/report/2014/01/30/razed-ground/syrias-unlawful-neighborhood-demolitions-2012-2013
https://www.hrw.org/report/2014/01/30/razed-ground/syrias-unlawful-neighborhood-demolitions-2012-2013
https://www.sana.sy/?p=731538
https://www.sana.sy/?p=731538
https://www.irinnews.org/investigations/2017/04/20/decree-66-blueprint-al-assad%E2%80%99s-reconstruction-syria
https://www.irinnews.org/investigations/2017/04/20/decree-66-blueprint-al-assad%E2%80%99s-reconstruction-syria
http://library.fes.de/pdf-files/iez/13562.pdf
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Cunial أن أرا�شي سورية »مقسمة إلى فئتين عريضتين: أرا�شي الدولة )62 في املئة( واألرا�شي الخاصة )38 
في املئة( [لكن] نظام الحيازة األسا�شي تعددي، ويتضمن مجموعة أوسع من تصنيفات الحقوق القائمة على 

التشريعات القانونية والعرفية واإلسالمية والتشريعات غير الرسمية« ]45[. 

كان ما يقرب من 20 في املئة من أرا�شي الدولة مسجلة رسمًيا قبل الحرب )مثل مزارع الدولة املستأجرة 
ألفراد خاصين(، في حين بقيت املمتلكات األخرى غير مسجلة مع أنها متاحة ]46[. على الرغم من إنشاء مسح 
)كاداسترو( لألرض، إبان االنتداب الفرن�شي )1923-1946(، ال يوجد في سورية سجل مركزي على املستوى 
الحضرية  املناطق  في   .]47[ رقمًيا   2010 عام  قبل  نشئت 

ُ
أ التي  السجالت  لحفظ  جَر عمليات 

ُ
ت ولم  الوطني، 

الرئيسة، مثل دمشق وحمص، عاش ما بين 40 و50 في املئة من السكان، في مساكن غير مسجلة ومن دون 
عناوين رسمية، وعلى ذلك؛ ال يوجد ضمان لتثبيت امللكية ]48[. 

ا بهشاشة املطالبات باألرا�شي واملمتلكات، فإن الحكومة السورية -كما الحظ املندوبان الدائمان 
ً
واعتراف

في  )املسح(  العقارية  والسجالت  األرا�شي  سجالت  منهجي  بشكل  دّمرت  املتحدة-  األمم  لدى  والتركي  األملاني 
معاقل املعارضة، وفي املناطق التي استعادت السيطرة عليها.. في تموز/ يوليو 2013، قصف النظام املبنى 
في حمص، حيث ُيحتَفظ بسجالت األرا�شي والسجالت العقارية. وقد لوحظت حوادث مماثلة في الزبداني 
وداريا والقصير. وبعد تدمير السجالت، كان أول ما قام به النظام تهجير السكان املدنيين املحليين بالقوة، ثم 
جلب مجموعات قريبة من دمشق وإسكانها في تلك املباني. وكان من بين تلك الجماعات عدد من امليليشيات 

من دول ثالثة ]49[.

إن التدمير املحسوب ألي سجالت حالية لألرا�شي ومباني إدارة املمتلكات، إضافة إلى مصادرة الوثائق التي 
تخص السكن واألرا�شي واملمتلكات عند نقاط التفتيش )الحواجز( العسكرية -كما ذكرت بعض التقارير- 
له تأثير مزدوج، من حيث إضعاف مطالبات املالكين األصليين بأي أصول ملكية رسمية، وتمكين نقل ملكية 

األرا�شي أو املمتلكات ألفراد آخرين، مثل املتعاطفين مع النظام، أو املستثمرين ]50[. 

[45]  - LAURA CUNIAL, NORWEGIAN REFUGEE COUNCIL, BRIEFING NOTE: HOUSING LAND AND PROPERTY )HLP( IN THE 
SYRIAN ARAB REPUBLIC 5 )2016(, https://www.nrc.no/globalassets/pdf/reports/housing-land-and-property-hlp-in-the-
syrian-arab-republic.pdf [https://perma.cc/N9L3-N6N3].

[46]  - Id. At 5

[47]  - Id.

[48]  - Id. at 6. See also Jihad Yazigi, Destruct to Reconstruct: How the Syrian Regime Capitalizes On Property Destruction and 
Land Legislation, FRIEDRICH EBERT STIFTUNG 3 )July 2017(, http://library.fes.de/pdf-files/iez/13562.pdf [https://perma.cc/
BT84-CQR5].

]49[  - املندوبان الدائمان ألملانيا وتركيا لدى مجلس األمن، رسالة مؤرخة في 12 تموز/ يوليو 2018 موجهة من املندوبين الدائمين ألملانيا وتركيا 
لدى األمم املتحدة إلى األمين العام ورئيس مجلس األمن، تحمل الرقم U.N. Doc. S / 2018/700 )12 تموز/ يوليو 2018(.

]50[  - كونيال، الحاشية رقم 48 أعاله، في الصفحة 15 من دراستها. الحظت أنه، في محاولة ملنع محو سجالت األرا�شي بالجملة، سارعت منظمات 

https://www.nrc.no/globalassets/pdf/reports/housing-land-and-property-hlp-in-the-syrian-arab-republic.pdf
https://www.nrc.no/globalassets/pdf/reports/housing-land-and-property-hlp-in-the-syrian-arab-republic.pdf
http://library.fes.de/pdf-files/iez/13562.pdf
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في نيسان/ أبريل 2018، وّسع نظام األسد املرسوم 2012/66 ليشمل سورية بأكملها، من خالل القانون 
10؛ الذي يقصد ظاهرًيا تسهيل إعادة تطوير املمتلكات الحضرية املهجورة أو املتضررة ]51[، ويفرض القانون 
على األفراد أن ُيثبتوا امللكية القانونية أو حقوق الشغل ألي من ممتلكاتهم السابقة، في غضون عام واحد، 
امللكية من دون أي  إلى نزع  الفترة  امللكية خالل هذه  إثبات  في  الفشل  ]52[. سيؤدي  للحصول على تعويض 
تعويض ]53[. بالنسبة إلى السوريين الذين يعيشون حالًيا خارج البالد، سواء في البلدان املجاورة مثل لبنان أو 
األردن أو في مناطق أبعد في أوروبا، فإن العودة إلى سورية إلثبات ملكية األرض أو اإلشغال العرفي املألوف 
أمٌر مستحيل فعلًيا، ألسباب تتعلق بالسالمة وألسباب مالية. حتى بالنسبة إلى أولئك القادرين على العودة 
إلى سورية أو التنقل داخلًيا، فإن تدمير مباني إدارة األرا�شي أو الوثائق املفقودة يعني أن القليل منهم سيكون 
امللكية  يثبت  ما  تقديم  على  القادرون  وأولئك   .]54[ قانوًنا  باألرا�شي  السليمة  مطالباتهم  تأكيد  بمقدورهم 
إعادة  أرباح  من  حصة  على  الحصول  ويمكنهم  للتطوير،  املخصصة  »املنطقة«  في  أسهم  على  سيحصلون 
التطوير؛ أو بيع أسهمهم في مزاد علني؛ أو إنشاء شركة لالستثمار وتطوير املقسم. ويجب أن يتفق جميع 

املساهمين في القطاع على خيار واحد ]55[.

10 على كل السكان في مناطق إعادة التطوير إخالء  ومع ذلك، بتعويض أو من دونه، يفرض القانون 

-مثل املحامين السوريين األحرار- إلى تحويل السجالت إلى سجالت رقمية وحفظ سندات امللكية وغيرها من األوراق املدنية املهمة املوجودة في 
مناطق املعارضة. انظر النسخ االحتياطي لسجالت امللكية في سورية، سباق لحفظ الوثائق الثمينة، NATIONAL )20 حزيران/ يونيو 2018(،

https //:www .thenational .ae /world /mena /backing -up -syria -s -property -deeds -a -race -to -save -precious -docu-
ments1.742525- [https://perma.cc/Q993-4MBR].

]51[  - Salam Said and Jihad Yazigi, The Reconstruction of Syria: Socially Just Re-Integration and Peace Building or Regime 
Re-Consolidation? 6, Friedrich Ebert Stiftung )Dec. 2018(, http://library.fes.de/pdf-files/iez/14939.pdf [https://perma.cc/
C8VK-XZ3H].
)بموجب القانون رقم 10، يجوز للحكومة إعادة بناء أي منزل تقدر الحكومة أنه »متضرر كثيًرا«، ومصادرة ما يعادل 20 في املئة من األرا�شي 

اململوكة للقطاع الخاص، الستخدامها في األماكن العامة وبناء البنية التحتية«(.

]52[  - يعطي القانون كما كتب في البداية مدة تنبيه )إخطار( تبلغ 30 يوًما. لكن في تشرين الثاني/ نوفمبر 2018، ذكرت مصادر سورية أنه قد 
تم تعديل القانون للسماح للمالكين بإثبات حقوق امللكية/ اإلشغال القانونية في غضون عام. راجع األسد يعدل القانون 10، ويمنح السوريين 

عاًما للمطالبة بممتلكاتهم، الشاهد AL SHAHID )15 تشرين الثاني/ نوفمبر 2018(، =
https//:alshahidwitness.com/assad-law-syrians-property/ [https://perma.cc/X374-GQKF].

ولم يتم إثبات صحة التقارير التي تفيد بسحب القانون.

[53]  - Q&A: Syria’s New Property Law, HUMAN RIGHTS WATCH )May 29, 2018(, https://www.hrw.org/news/2018/05/29/
qa-syrias-new-property-law [https://perma.cc/YRX7-LFPX]. 

[54]  - Syria: Residents Blocked from Returning, HUMAN RIGHTS WATCH )Oct. 16, 2018(, https://www.hrw.
org/news/2018/10/16/syria-residents-blocked-returning?fbclid=IwAR0tXzlc8gR8zXCql8hFWGIs3zKRKs4ITM-
SP06-8F9vu2eHnGvC6mea1-nA [https://perma.cc/QH7T-KM45].

]55[  - Q&A: Syria’s New Property Law, supra note 56.

https://www.thenational.ae/world/mena/backing-up-syria-s-property-deeds-a-race-to-save-precious-documents-1.742525
https://www.thenational.ae/world/mena/backing-up-syria-s-property-deeds-a-race-to-save-precious-documents-1.742525
http://library.fes.de/pdf-files/iez/14939.pdf
https://alshahidwitness.com/assad-law-syrians-property/
https://www.hrw.org/news/2018/05/29/qa-syrias-new-property-law
https://www.hrw.org/news/2018/05/29/qa-syrias-new-property-law
https://www.hrw.org/news/2018/10/16/syria-residents-blocked-returning?fbclid=IwAR0tXzlc8gR8zXCql8hFWGIs3zKRKs4ITMSP06-8F9vu2eHnGvC6mea1-nA
https://www.hrw.org/news/2018/10/16/syria-residents-blocked-returning?fbclid=IwAR0tXzlc8gR8zXCql8hFWGIs3zKRKs4ITMSP06-8F9vu2eHnGvC6mea1-nA
https://www.hrw.org/news/2018/10/16/syria-residents-blocked-returning?fbclid=IwAR0tXzlc8gR8zXCql8hFWGIs3zKRKs4ITMSP06-8F9vu2eHnGvC6mea1-nA
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إجراءات  ضعف  إلى  بالنظر  ولكن  بعد،  بالكامل  القانون  ُينَفذ  لم  السطور،  هذه  كتابة  ]56[. حتى  منازلهم 
الحماية الواجبة والتطبيق التعسفي من قبل حكومة األسد، فإن مجموعات دولية لرصد ومراقبة حقوق 

ا للقانون الدولي ]57[.
ً
اإلنسان عّدت ذلك اإلجراء انتهاك

التغيرات  وإلجراء  )املدن(  الحواضر  لتدمير  محسوبة  استراتيجية  مجتمعة  اإلجراءات  هذه  تعكس 
الديموغرافية بالقوة. أصبحت مدن سورية، وتحديًدا معاقل املعارضة، في حالة خراب )مدمرة( وما تبقى 
واملغتربين،  الخارجية  وزارة  نظمته  مؤتمر  أمام  خطاب  في  لهم.  أريَد  كما  أكثر،  متجانسون  هم  سكانها  من 
: »[صحيح] أننا فقدنا أفضل شبابنا وكذلك بنيتنا التحتية، [التي بنيناها] بتكلفة كبيرة 

ً
تفاخر األسد قائال

األسد  وم�شى   ]58[ الحرفي«  باملعنى  وتجانًسا،  صحة  أكثر  بمجتمع  فزنا  املقابل  في  ولكننا  أجيال،  مدى  على 
ليعلن أن هذا التجانس هو أساس الوحدة الوطنية، وربما يكون ذلك صحيًحا، بقدر ما يتيح إخالء املدن 

فرصة إلعادة تشكيلها من خالل آليات إبادية خاصة قائمة على التخطيط.

[56]  - Id.

[57]  - Id. See also Syria: New Property Law Punishes the Displaced and Could Obstruct Investigation of War Crimes, AMNES-
TY INT’L )May 18, 2018(, https://www.amnesty.org/en/latest/news/2018/05/syria-new-property-law-punishes-the-dis-
placed-and-could-obstruct-investigation-of-war-crimes/ [https://perma.cc/C4NT-EKHP].

]58[  - 61 )“Headlines from Assad’s speech!”(, RT ARABIC at min. 6:30 )Aug. 20, 2017(, https://arabic.rt.com/middle_
east/894747-%D8%B9%D9%86%D8%A7%D9%88%D9%8A%D9%86-%D8%AE%D8%B7%D8%A7%D8%A8-%D8%A7
%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%AF/# [https://perma.cc/T7GR-H63T]
 « بالتناوب على أنها »متناغم« في بعض املنشورات اإلنجليزية، على الرغم من أن أكثر الترجمات لها دقةhomogenousالحظ أنه تمت ترجمة »
وأماًنا هي »متجانس«.

https://www.amnesty.org/en/latest/news/2018/05/syria-new-property-law-punishes-the-displaced-and-could-obstruct-investigation-of-war-crimes/
https://www.amnesty.org/en/latest/news/2018/05/syria-new-property-law-punishes-the-displaced-and-could-obstruct-investigation-of-war-crimes/
https://arabic.rt.com/middle_east/894747-%D8%B9%D9%86%D8%A7%D9%88%D9%8A%D9%86-%D8%AE%D8%B7%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%AF/
https://arabic.rt.com/middle_east/894747-%D8%B9%D9%86%D8%A7%D9%88%D9%8A%D9%86-%D8%AE%D8%B7%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%AF/
https://arabic.rt.com/middle_east/894747-%D8%B9%D9%86%D8%A7%D9%88%D9%8A%D9%86-%D8%AE%D8%B7%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%AF/
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الفصل الثاني: ملكية الالجئين واملهجرين داخلًيا وتعويضهم 
وحمايتهم 
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حق امللكية: حق مطلق

تشغل حقوق امللكية مكانة مركزية في الفلسفة السياسية والقانونية. سوف تصف هذه املقالة/ املذكرة 
بإيجاز مالمح املناقشة الجارية حول طبيعة ونطاق هذه الحقوق. بشكل عام، ُيفهم الحق في امللكية على أنه 
ا أو ملموًسا أو ملكية فكرية. وتشمل امللكية الحق 

ً
امللكية أو الحيازة املطلقة ل�شيء ما، سواء كان شيًئا متحرك

في امتالك �شيء ما واستخدامه وإدارته، وكذلك الحق في الحصول على »دخل منه، والحق في تحويله إلى رأس 
املال، والحق في األمن«، والقدرة على تحديد موعد إبطال هذه امللكية ]1[. صحيح أن امتيازات امللكية واسعة 
النطاق، إال أنها ليست امتيازات مطلقة، لكونها محدودة بالواجبات، في املقام األول، واجب عدم التعدي 

على حقوق اآلخرين.

يتعلق وصف الحقوق املذكورة أعاله بحقوق امللكية الخاصة، أو االمتيازات الحصرية لبعض األشياء 
امللكية  دار بواسطة 

ُ
ت للعموم، كي  امللكية  ربط حقوق 

ُ
ت أيًضا أن  يمتلكها فرد واحد. ومع ذلك، يمكن  التي 

الحكومية أو الجماعية. ومن املهم أن ندرك أن خضوع املمتلكات لحق امللكية الخاصة الكاملة أو للسلطات 
والشخص/  ال�شيء  بين  العالقة  من  كل  على  تنطوي  مسألة  وهي  األساس،  في  سياسية  مسألة  هو  العامة 
 dead capital الفرد والعالقة بين األشخاص/ األفراد. لقد صاغ كثير من الباحثين مفهوم »رأس املال امليت
التي ال يوجد فيها حق ملكية واضح لألرض أو األصول األخرى، على  إلى الحاالت  املال امليت  » [يشير رأس 
الرغم من اإلشغال الطويل األمد أو السيطرة الفعلية] لتأكيد أن إنشاء حقوق امللكية الحصرية والخاصة 
ليست   ]2[ األشياء  بعض  أن  إلى  الحكم،  التفكير/  يذهب  كما  املنتشر؛  الفقر  من  للتخفيف  أسا�شي  أمر 
إلى رأس مال« أو  موثقة بشكل كاٍف تحت القبضة األولية ألي فرد، وال يمكن »تحويلها )األشياء( بسهولة 
استخدامها كضمان للقروض ]3[. إذا كان نقص رأس املال )undercapitalization( هو املشكلة، فإن الحل 
، في عقٍد له عنوان، 

ً
واضح: تحويل القيمة املحتملة ألي �شيء إلى رأسمال، من خالل »تمثيله/ ترميزه كتابة

]4[. في قطاع السكن على وجه الخصوص، إن إعطاء الفقراء األلقاب القانونية  في سجالت أخرى مماثلة« 
املال  إلى سوق رأس  الوصول  يمكنهم بشكل طبيعي من  للممتلكات( ألراضيهم ومنازلهم،  السيادية  )امللكية 

األوسع ]5[.

]1[  - A.M. Honoré, Ownership, in OXFORD ESSAYS IN JURISPRUDENCE 107, 108 )A. D. Guest ed.( )1961(.

]2[  - يمكن أن تشمل هذه األصول اإلسكان اململوك أو املشغول بشكل غير رسمي، واألعمال التجارية غير املسجلة، واملاشية أو املحاصيل، 
ومجموعة كاملة من املوارد األخرى التي يمتلكها اسمًيا أفراد لكن غير معترف بها أو غير موثقة من قبل السلطات املركزية. هيرناندو دي سوتو، 

لغز الرأسمال: ملاذا انتصرت الرأسمالية في الغرب وفشلت في أمكنة أخرى 6 )2000(.

[3]  - Id.

[4]  - Id. At 49

]5[  - Id. At 60-61
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في  إن حقوق امللكية ضرورية لتيسير أنواع معينة من االستثمارات واملعامالت، وهي أمٌر ال جدال فيه 
]6] هو أمٌر مفرط في  معظمه. ومع ذلك، فإن االعتقاد بأن حقوق امللكية ضرورية ملمارسة الحرية الفردية 
التبسيط وغير تاريخي، وينفي حقيقة أن ضمان حقوق امللكية لطرف ما غالًبا ما يستتبع نزع ملكية طرف آخر 
]7[. إن االعتراف بحقوق امللكية الخاصة يفرض عالقات هرمية/ تراتبية جديدة بين األفراد، وغالًبا ما يكون 

ذلك على حساب املستفيدين املفترضين من الرسملة. في الحاالت التي جرى فيها التفاوض على استخدام 
امللكية بشكل جماعي، تلعب السلطة املركزية بالضرورة دور الوسيط في حقوق امللكية الرسمية، وغالًبا ما 
تكون هذه السلطة املركزية هي الدولة. وبعبارة أخرى: على الرغم من أن »امللكية« هي من ناحية نوع ما من 
السلع القابلة للقياس، فإن »الحق« في امللكية يوجب أيًضا التعّرض لرقابة الدولة وسيطرتها والخضوع لها، 
سواء كانت الدولة تخصص تلك امللكية أو تتصرف فقط كآلية إنفاذ لها، وهي أساسية لتوزيع حقوق امللكية 
]8[. وبالتالي فإن الحريات التي تمنحها حقوق امللكية الخاصة هي في األساس عالئقية باألساس؛ وإن إدراك 

هذه الديناميكية أمر أسا�شي، عند النظر والتفكير في دور امللكية، واستعادة املمتلكات، في تسهيل عودة 
الالجئين واملهجرين داخلًيا إلى بلدانهم األصلية.

توفر لألفراد حيًزا من  الخاصة  امللكية  أن  )بحجة  امللكية والحرية،   ،D. Benjamin Barros باروس بنيامين  د.  املثال،  انظر على سبيل   -   ]6[
الخصوصية واالستقاللية(.

4 NEW YORK U. J. OF LAW AND LIBERTY 8 )2009(

]7[  - على الرغم من أن دي سوتو De Soto يفترض أن رسملة أصول الفقراء كافية بحد ذاتها ألن تؤدي إلى نهاية الفقر، فإن التحول من أنظمة 
حيازة األرا�شي الجماعية إلى نظام التمليك الفردي قد يقلل من وصول النساء أو األقليات أو املجموعات األخرى إلى امللكية. املصدر السابق. 
)»على سبيل املثال، ألغت حقوق التسييج في إنكلترا حقوق استخدام األرا�شي التقليدية للعديد من القرويين الفقراء. وفي أميركا الجنوبية ... 

منح حقوق امللكية في األرض لألشخاص الذين يتمتعون بنفوذ سيا�شي ولكنهم ليسوا بالضرورة مزارعين جيدين«(.
ُ
غالًبا ما ت

]8[  - انظر على سبيل املثال، أنانيا روي، العامية الحضرية، نحو أبستمولوجيا )نظرية املعرفة( للتخطيط، 
Ananya Roy, Urban Informality: Toward an Epistemology of Planning, 71 J. OF THE AMERICAN PLANNING ASS’N. 147, 152 
)2007(.
 فقط عندما تتوسط في العالقات االجتماعية بين الناس.« املصدر السابق، ص. 153. وصّرح تشارلز 

ً
»تصبح قطعة األرض أو املنزل رأسماال

بونافنتشر ماري تولييه ذات مرة: »لوال عالقات امللكية ملا كان من املمكن أبًدا إخضاع الرجال إلى نير القانون«. بيير جوزيف برودون، ما هي 
امللكية؟

60 )Donald R. Kelley and Bonnie G. Smith trans. & eds., Cambridge Univ. Press 1994( )1840(.
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حق العودة واستعادة امللكية بموجب القانون الدولي

الحماية لالجئين واملهجرين داخلًيا بموجب القانون الدولي. 	

لبس  أو مكانهم األصلي محميٌّ بشكل ال  بلدهم  إلى  العودة طوًعا  في  الالجئين واملهجرين داخلًيا  إن حق 
فيه بموجب القانون الدولي. فاإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان )UDHR( يؤكد أن »لكل شخص الحق في 
مغادرة أي بلد، ومن ضمنها بلده، والعودة إلى بالده« ]9[، في حين أن امليثاق الدولي الخاص بالحقوق املدنية 
والسياسية )ICCPR( ينص على أحكام حرية التنقل، وينص على أحكام مماثلة بالحق في العودة )ال يجوز 
تحدد  أعوام،  بضع  بعد  التنفيذ  حيز  دخولها  بعد   .]10[ بلده(  إلى  الدخول  حق  من  تعسفًيا،  أحد،  حرمان 
اتفاقية 1951 الخاصة بوضع الالجئين ]11[ وبروتوكولها لعام 1967، والبروتوكول املتعلق بوضع الالجئين ]12[، 
 العريضة اللتزامات الدول في ما يتعلق بالالجئين، واملعايير الدنيا األساسية ملعاملة الالجئين، وربما 

َ
الخطوط

األهم من ذلك، مبدأ عدم اإلعادة القسرية الذي ال يجوز التقيد به، وهو يحظر طرد أو إعادة الالجئين إلى 
بلدان يخشون فيها تهديدات خطيرة على حياتهم أو حريتهم ]13[.

املنشأ،  أو مكان  بلد  إلى  العودة  في  الحق  املتعددة األطراف تضمن  املعاهدات  أن هذه  الرغم من  وعلى 

]9[  - G.A. Res. 217 )III( A, Universal Declaration of Human Rights, Art. 13)2(, )Dec. 10, 1948(.

]10[  - International Covenant on Civil and Political Rights, Art. 12)4(, S. Treaty Doc No. 95-20, 6 I.L.M. 368 )1967(, 999 
U.N.T.S. 171. See also CCPR General Comment No. 27: Article 12 )Freedom of Movement(, UN Human Rights Comm., UN 
Doc. CCPR/C/21/Rev.1/Add.9 )Nov. 2, 1999(

)توضيح العالقة الخاصة بين الفرد والدولة التي ينحدر منها في األصل(.

.U.N.T.S. 150 189 ،1951 11[  - االتفاقية الخاصة بوضع الالجئين، 28 تموز/ يوليو[

.U.N.T.S. 267 606 ،1967 12[  - البروتوكول الخاص بوضع الالجئين، 4 تشرين األول/ أكتوبر[

]13[  - لم تصّدق سورية على اتفاقية 1951 وال على بروتوكولها لعام 1967. بالنظر إلى أن الالجئين املعنيين هم أنفسهم سوريون، وأن سورية لم 
ا عن ملجأ في 

ً
تصدق على االتفاقية أو البروتوكول غير مهم إلى حد ما؛ تنظم االتفاقية والبروتوكول معاملة األفراد الذين فروا من أوطانهم بحث

بلد ثان. وال تتناول أي من املعاهدات على وجه التحديد معاملة األشخاص املهجرين داخلًيا، الذين ال يزالون خاضعين لقوانين دولتهم األصلية. 
انظر:

See Frequently Asked Questions About the 1951 Refugee Convention, UNHCR )June 1, 2001(, https://www.unhcr.org/news/
stories/2001/6/3b4c06578/frequently-asked-questions-1951-refugee-convention.html#_Toc519482146 [https://perma.
cc/96WP-LLE8].
الالجئين  تجاه  التزاماتها  بوضوح  انتهكت  فإنها  والسياسية،  املدنية  بالحقوق  الخاص  الدولي  امليثاق  على  صادقت  سورية  أن  من  الرغم  وعلى 

والنازحين داخلًيا، ومن ضمنها الحق في الحياة والحرية وحرية التنقل.
See Living Under Siege: The Syrian Arab Republic, OHCHR )Feb. 2014(, https://www.ohchr.org/Documents/Countries/SY/
LivingUnderSiege.pdf [https://perma.cc/J2LP-8QW7].

https://www.ohchr.org/Documents/Countries/SY/LivingUnderSiege.pdf
https://www.ohchr.org/Documents/Countries/SY/LivingUnderSiege.pdf
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إلى  العودة  التحديد، حق  بامللكية، وعلى وجه  يتعلق  في ما  للعائدين  فإنها صامتة بشأن الحقوق الخاصة 
املنزل في فترة ما قبل الصراع أو، في املقابل، الحق في التعويض العادل عن فقدان املنزل ]14[. ومع ذلك، على 
مدار التسعينيات وأوائل العقد األول من القرن الحادي والعشرين، في أعقاب الصراعات في أوروبا الشرقية 
والشرق األوسط، أعادت مفوضية األمم املتحدة السامية لحقوق اإلنسان )OHCHR( وغيرها من هيئات 
حقوق اإلنسان التابعة لألمم املتحدة، دراسة العالقة بين حق العودة واستعادة املمتلكات. في عام 1998، 
أعادت اللجنة الفرعية ملنع التمييز وحماية األقليات )التابعة للمفوضية( تأكيد »حق جميع الالجئين، على 
النحو املحدد في الوثائق القانونية الدولية ذات الصلة، واملهجرين داخلًيا، في العودة إلى ديارهم و/ أو أماكن 
إقامتهم املعتادة في منازلهم« ]15[. وشددت اللجنة الفرعية أيًضا على أن مبادئ حرية الحركة الدولية تشمل 

على قدم املساواة الحق في الحماية من إجبارهم على العودة إلى منازلهم أو مكان إقامتهم املعتاد ]16[. 

	 . )Pinheiro( مبادئ بينهيرو

»املبادئ  داخلًيا  باملهجرين  املعني  املتحدة  لألمم  العام  لألمين  الخاص  املمثل  أصدر   ،1998 عام  في 
لزم مسؤولي الدولة بتهيئة 

ُ
ت التوجيهية بشأن التهجير الداخلي«، وهي مجموعة من املبادئ غير امللزمة التي 

أو  الشخصية،  واألمتعة  املمتلكات  السترداد  خاص  اهتمام  إيالء  مع  للمهجرين،  الطوعية  العودة  ظروف 
فقد  داخلًيا،  املهّجرين  األشخاص  حماية  األول على  املقام  في  التقرير  هذا  ركز  بينما   .]17[ عنهما  التعويض 
لفت االهتمام الدولي إلى أهمية اعتبارات استرداد السكن واملمتلكات في أي خطط للعودة إلى الوطن بعد 
2005، بشأن استرداد املساكن واملمتلكات لالجئين واملهجرين«  الصراع، التي بلغت ذروتها في »مبادئ عام 
)املعروف باسم مبادئ Pinheiro( ]18[. وعلى الرغم من أن املبادئ غير ملزمة أيًضا، فإنها تحدد بشكل صريح 
الحقوق املستحقة لالجئين واملهجرين داخلًيا، ومن ضمنها أن »لجميع الالجئين واملهجرين الحق في استعادة 

]14[  - الحظ أن املادة 17 من اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان تضمن بشكل عام الحق في امللكية وتحظر الحرمان التعسفي من امللكية. وانظر:
See G.A. Res. 217 )III( A, Universal Declaration of Human Rights, Art. 17, )Dec. 10, 1948(.

األقليات  التمييز وحماية  ملنع  املتحدة  الفرعية لألمم  اللجنة  الالجئين واملهجرين داخلًيا،  في سياق عودة  واملمتلكات  السكن  تعويض   -   ]15[
التابعة ملفوضية األمم املتحدة لحقوق اإلنسان، القرار E / CN.4 / Sub.2 / 1998/26 )1998(. انظر أيًضا التوصية العامة رقم 22، الالجئون 
واملشردون، لجنة القضاء على التمييز العنصري، امللحق الثامن UN Doc. A / 51/18، ص. 126، )2003( )شريطة أن يتمكن جميع الالجئين 
واملشردين من العودة إلى ديارهم األصلية، وأن الدول ملزمة بضمان أن تكون هذه العودة طوعية، وأنه عند العودة، يجب أن يحصل الالجئون 

واملشردون على املمتلكات التي ُحرموا منها أو يتم تعويضهم عندما يتعذر إعادة هذه املمتلكات(.

]16[  - املصدر السابق.

 بقرار اللجنة رقم 1997/39. امللحق: املبادئ التوجيهية 
ً

]17[  - ممثل األمين العام، تقرير ممثل األمين العام، السيد فرانسيس م. دينغ، عمال
بشأن التهجير الداخلي، U.N. Doc. E / CN.4 / 1998/53 / ADD.2 )1998(. انظر أيضا ممثل األمين العام، تقرير عن األشخاص املهجرين 
داخلًيا، أعده ممثل األمين العام، UN Doc A / 54/409 )1999( )يسلط الضوء على التطورات التي أعقبت تقرير املمثل السابق لتقرير األمين 

العام السابق؛ وأبرزها اإلطار املؤس�شي وجدول أعمال البحث(.

الالجئين  عودة  سياق  في  واملمتلكات  املساكن  باسترداد  املعني  الخاص  املتحدة  األمم  مقرر  بينهيرو،  سيرجيو  باولو  املبادئ  هذه  كتب   -   ]18[
واملهجرين داخلًيا.
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أي مسكن أو أرض و/ أو ممتلكات ُحرموا منها بشكل تعسفي، أو أن يتم تعويضهم عن أي سكن أو أرض و/ 
أو ملكية يستحيل في الواقع استعادتها بالطريقة التي تقرها وتحددها محكمة مستقلة ومحايدة« ]19[. كما 
لدعم وتسهيل  املناسبة  والقضائية  والتشريعية  اإلدارية  التدابير  »اتخاذ جميع  الدول  املبادئ على  توجب 
]20[ أو، في الحاالت التي تكون فيها الدول غير راغبة أو غير  عملية استرداد املساكن واألرا�شي واملمتلكات« 
قادرة على تنفيذ مثل هذه التدابير، يجب أن »تطلب املساعدة والتعاون التقني من الوكاالت الدولية ذات 
الالزمة  واآلليات  واملؤسسات  باإلجراءات  واملهجرين  الالجئين  لتزويد  أنظمة مؤقتة  أجل وضع  الصلة، من 

لضمان سبل االستعادة أو التعويض الفعالة« ]21[. 

مبادئ بينهيرو هي اعتراف مهم بالدور املحوري الذي يلعبه حل نزاعات امللكية في تسهيل العودة العادلة 
املبادئ  فإن  ذلك،  ومع  السابقة.  منازلهم  أو  جنسيتهم  بلدان  إلى  داخلًيا(  )واملهجرين  لالجئين  واملنصفة 
التهجير  أنماط  بين  التمييز  في  تفشل  بعده،  أو  نشرها  قبل  سواء  املمتلكات،  الستعادة  املبذولة  والجهود 
وآليات  املبادئ  افترضت   ،

ً
أوال جبهتين:  على  للنقد  عرضة  الجهود  هذه  فإن  وبذلك،  املمتلكات.  ومصادرة 

استرداد املمتلكات السابقة أن عمليات العودة بمعايير عالية الجودة ]22[ لالجئين واملهجرين داخلًيا ستتبع 
بطبيعة الحال بّت قرار الحكم املتعلق بحقوق امللكية من خالل الوسائل اإلدارية. ومع ذلك، كما سيوضح 
القسم التالي، في أعقاب صراع إبادي )يتصف باإلبادة( ُيفَرض فيه التجانس بالقوة على السكان، فإن هذه 
ثانًيا، كما ستناقش  العمليات اإلدارية قد تعزز فقط حقوق امللكية ألغلبية السكان على حساب األقلية. 
هذه املذكرة في الجزء الثالث، في صراع إبادة الحواضر بسبب تدمير البيئات املبنية للمدن، يظهر أن عودة 

الالجئين واملهجرين داخلًيا إلى منازلهم املوجودة مسبًقا أمٌر مستحيٌل عملًيا.

املساكن  باسترداد  املتعلقة  املبادئ  داخلًيا،  واملهجرين  الالجئين  عودة  سياق  في  واملمتلكات  املساكن  باسترداد  املعني  الخاص  املقرر   -   ]19[
واملمتلكات لالجئين واملهجرين، Econ. واملجلس االجتماعي، U.N. Doc. ECN.4 / Sub.2 / 2005/17، املادة 2.1 )28 حزيران/ يونيو 2005( [التي 

عرفت الحًقا باسم »مبادئ بينهيرو«].

]20[  - املصدر السابق. ص 12-13

]21[  - املصدر السابق. ص 12، 15

]22[  - ملناقشة العودة عالية الجودة لالجئين واملهجرين داخلًيا، انظر ميغان برادلي، عودة إلى األساسيات: ظروف عودة الالجئين العادلة، املجلد 
J. OF REFUGEE STUDIES 285–304 )Sept. 2008(21 .)2008 21. دراسات الالجئين 304-285 )أيلول/ سبتمبر
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آلية »تقليدية« للتعويض عن املمتلكات أو استعادتها

سبقت آلية استرداد املمتلكات التي استخدمت في البوسنة بعد صراع مدمر نشر مبادئ بينهيرو بنحو 
عقد من الزمن. ومع ذلك، تعكس كلتاهما االفتراض بأن عودة ما بعد الحرب إلى حالة عدم التجانس )أي 
إعادة اإلدماج السيا�شي أو االجتماعي أو الديني( وعودة الالجئين واملهجرين داخلًيا، يمكن تسهيلها من خالل 
الوسائل اإلدارية وشبه القضائية. يدرس القسم التالي هذا االفتراض، ويوضح أن االعتماد على مثل هذه 
العمليات، في الواقع، قد يعاقب بشكل ضمني منطق إبادة الحواضر في الحرب السابقة ويعززه، وكل ذلك ما 

دام يسمح بإعادة اإلعمار الحواضر املدمرة من دون عوائق.

الحرب األهلية البوسنية وإبادة الحواضر. 	

القوات  بين  يوغوسالفيا(  تفكك  عن  الحرب  )نتجت  األعراق  بين  ممتًدا  صراًعا  البوسنة  حرب  كانت 
الحرب  من  أعوام  ثالث  بعد   ،1995 عام  في  املسلمة(.  )البوسنية  والبوسنية  والصربية  الكرواتية  القومية 
]23[. تأثر السكان البوسنيون في سراييفو وموستار،  90 و300 ألف شخص  در عدد القتلى بين 

ُ
األهلية، ق

طلقت 
ُ
الذين تحاصرهم القوات البوسنية الصربية والقوات البوسنية الكرواتية، بصورة خاصة بالحرب؛ أ

النار على املدنيين في األماكن العامة، مثل املدارس واملكتبات واملشافي، أو سقطوا ضحايا لواحدة من مئات 
]24[. عموًما، فقد ُدّمر ما ُيقدر بنحو 42 في املئة من  اآلالف من قذائف الهاون التي سقطت على سراييفو 
 

ً
مجموع املساكن في البوسنة على مدار الحرب، وقد جعل ذلك عودة الالجئين واملهجرين داخلًيا أمًرا مستحيال

]25[. كما اسُتهِدفت املعالم املعمارية والثقافية في البوسنة، بقصد التدمير طوال فترة الحرب، ومن  تقريًبا 
 Martin Coward 26[. يجادل مارتن كوارد[ ضمنها املساجد واملكتبات واألسواق العامة والكنائس في البالد 
العرقي  التطهير  لحمالت  ضرورًيا  كان  املوجه  العنف  هذا  مثل  منطق  بأن  الدولية]  العالقات  في  [باحث 
املرافقة  الفضاء املشترك، واإلمكانية  النسيج الحضري هو تدمير  الصربية والكرواتية، وكتب: إن »تدمير 

[23]  - Alan Taylor, 20 Years Since the Bosnian War, ATLANTIC )Apr. 13, 2012(, https://www.theatlantic.com/pho-
to/2012/04/20-years-since-the-bosnian-war/100278/ [https://perma.cc/6CL4-X8LB].

[24]  - Joel Br, The Shell That Changed the Bosnian War, WASH. POST )Feb. 5, 1995(, https://www.washingtonpost.com/
archive/politics/1995/02/05/the-shell-that-changed-the-bosnian-war/766277f0-7cf1-4f4e-97cf-050388496e9b/?utm_
term=.e13502c60fb8 [https://perma.cc/VW7B-MZMZ].

]25[  - CHARLES KENDALL & PARTNERS LTD, NEED OF SOCIAL HOUSING IN BOSNIA-HERZEGOVINA 5 )2008(, http://
www.mhrr.gov.ba/PDF/Izbjeglice/2.%20Needs%20of%20%20Social%20Housing%20in%20Bosnia%20and%20Herze-
govinapdf.pdf [https://perma.cc/L3TB-CNJS].

[26]  - Hamza Preljević, Bosnia and the Destruction of Cultural Heritage, 4 EUR. J. OF CULTURAL AND POLITICAL SOCIOLO-
GY 33, 33–75 )2017(.

https://www.theatlantic.com/photo/2012/04/20-years-since-the-bosnian-war/100278/
https://www.theatlantic.com/photo/2012/04/20-years-since-the-bosnian-war/100278/
https://www.washingtonpost.com/archive/politics/1995/02/05/the-shell-that-changed-the-bosnian-war/766277f0-7cf1-4f4e-97cf-050388496e9b/?utm_term=.e13502c60fb8
https://www.washingtonpost.com/archive/politics/1995/02/05/the-shell-that-changed-the-bosnian-war/766277f0-7cf1-4f4e-97cf-050388496e9b/?utm_term=.e13502c60fb8
https://www.washingtonpost.com/archive/politics/1995/02/05/the-shell-that-changed-the-bosnian-war/766277f0-7cf1-4f4e-97cf-050388496e9b/?utm_term=.e13502c60fb8
http://www.mhrr.gov.ba/PDF/Izbjeglice/2.%20Needs%20of%20%20Social%20Housing%20in%20Bosnia%20and%20Herzegovinapdf.pdf
http://www.mhrr.gov.ba/PDF/Izbjeglice/2.%20Needs%20of%20%20Social%20Housing%20in%20Bosnia%20and%20Herzegovinapdf.pdf
http://www.mhrr.gov.ba/PDF/Izbjeglice/2.%20Needs%20of%20%20Social%20Housing%20in%20Bosnia%20and%20Herzegovinapdf.pdf
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ملشاركة مثل هذا الفضاء« ]27[. أدى مستوى تدمير النسيج الحضري في البوسنة، بحلول نهاية الحرب، إلى 
القضاء على معظم املساحات املشتركة وعلى جزء كبير من املساكن السابقة، باستثناء استعادة إمكانية 

عدم التجانس والتعددية الثقافية، وهو ما يقصد به بالضبط من إبادة الحواضر.

اتفاقية دايتون للسالم وامللحق السابع. 	

دايتون  اتفاق  باسم  )املعروف  والهرسك  البوسنة  في  للسالم   1995 لعام  العام  اإلطاري  االتفاق  أنهى 
للسالم، أو DPA( الحرب رسمًيا، وقّسم البوسنة إلى منطقتين: جمهورية صربسكا Srpska )في األصل للصرب 
الذي  السابع،  امللحق  للسالم،  دايتون  اتفاق  سمات  أهم  ومن   .]28[ الكروات  البوسنيين  واتحاد  العرقيين( 
يعترف بحق العودة للمهجرين، و«يحدد أولوية سياسية واضحة إللغاء التطهير العرقي، من خالل تسهيل 
العودة« ]29[. تنص املادة األولى من امللحق السابع على تأكيد حّق جميع الالجئين واملهجرين في العودة بحرية 
إلى ديارهم األصلية. ويحق لهم استعادة املمتلكات التي ُسلبت منهم أثناء األعمال العدائية منذ عام 1991، 

وأن يعوضوا عن املمتلكات التي ال يمكنهم استعادتها« ]30[. 

 )CRPC( لتفعيل املادة األولى، أنِشئت لجنة املطالبات املتعلقة باملمتلكات العقارية للمهجرين والالجئين
عدت اللجنة لجعل حقوق امللكية أو محددات حقوق الشاغلين، من خالل عملية 

ُ
بموجب امللحق السابع ]31[. أ

إدارية سريعة املسار، ترأس لجنة املطالبات املتعلقة باملمتلكات العقارية للمهجرين والالجئين ثالثة مفوضين 
دوليين وستة مفوضين محليين تعينهم املحكمة األوروبية لحقوق اإلنسان؛ وكانت قراراتها ملزمة، وال يمكن 

[27]  - Martin Coward, Urbicide and the Question of Community in Bosnia-Herzegovina, 6 )Oct. 1, 2001( )unpublished Ph.D. 
thesis, University of Newcastle-upon-Tyne( )available at: https://theses.ncl.ac.uk/dspace/bitstream/10443/1759/1/Cow-
ard%2001.pdf( [https://perma.cc/HCR9-6GVU].

]28[  - UNHCR, AFTER THE WAR WAS OVER 8 )2005(, http://www.unhcr.org/433bded34.pdf [https://perma.cc/HBA6-
M4MM]. See also Rhodri C. Williams, Post-Conflict Property Restitution in Bosnia: Balancing Reparations and Durable 
Solutions in the Aftermath of Displacement, BROOKINGS INST. )Dec. 5, 2006(, https://www.brookings.edu/on-the-record/
post-conflict-property-restitution-in-bosnia-balancing-reparations-and-durable-solutions-in-the-aftermath-of-displace-
ment/ [https://perma.cc/DVW7-MBY7].

إلى جعل سكان  . أدت   . املدنيين.  السكان  العرقية على  الدوافع  أن »الهجمات ذات  89. يالحظ ويليامز  الحاشية أعاله رقم  - ويليامز،    ]29[
رقوا في دويالت عرقية متجانسة بحلول نهاية الحرب«. على هذا النحو، كان اتفاق دايتون للسالم معنًيا 

ُ
البوسنة »غير مختلطين« تماًما، وف

بـ »عودة األقليات«، أو »عودة أولئك من املهجرين الذين وجدوا اآلن بأن عرقهم سيصبح أقلية عددية في مناطقهم األصلية«.  بشكل خاص 
إنماكوالدا سيرانو [باحثة اسبانية]، حقوق امللكية وإعادة البناء في عملية العودة البوسنية، العدد 50 من مجلة الهجرة القسرية )2015(.

 Inmaculada Serrano, Property Rights and Reconstruction in the Bosnian Return Process, 50 FORCED MIGRATION R. 18, 18
.))2015

]30[  - مندوب الواليات املتحدة األميركية لدى األمم املتحدة، رسالة مؤرخة بـ 29 تشرين الثاني/ نوفمبر 1995 موجهة إلى األمين العام ملجلس 
األمن، U.N. Doc. A / 50 / 79C، امللحق 7، املادة. 1 )30 تشرين الثاني/ نوفمبر 1995(.

]31[  - سيرانو، الحاشية رقم 90، ص. 18

https://theses.ncl.ac.uk/dspace/bitstream/10443/1759/1/Coward%2001.pdf
https://theses.ncl.ac.uk/dspace/bitstream/10443/1759/1/Coward%2001.pdf
http://www.unhcr.org/433bded34.pdf
https://www.brookings.edu/on-the-record/post-conflict-property-restitution-in-bosnia-balancing-reparations-and-durable-solutions-in-the-aftermath-of-displacement/
https://www.brookings.edu/on-the-record/post-conflict-property-restitution-in-bosnia-balancing-reparations-and-durable-solutions-in-the-aftermath-of-displacement/
https://www.brookings.edu/on-the-record/post-conflict-property-restitution-in-bosnia-balancing-reparations-and-durable-solutions-in-the-aftermath-of-displacement/
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الطعن فيها، وتلغي أي نتائج غير متناسقة على مستوى املحكمة األدنى أو املستوى اإلداري املحلي]32[. ُمنحت 
الرسمية  السجالت  إلى  املقيد  غير  الوصول  النطاق، ومن ضمنها  تحقيق واسعة  املذكورة سلطات  اللجنة 
لألرا�شي، إضافة إلى سلطة إبطال أي عملية نقل للممتلكات وقعت تحت اإلكراه ]33[. وبينما حققت اللجنة 

في املطالبات بشكل فردي، اعتمد مفوضوها قرارات جماعية من خالل الجلسات العامة ]34[.

على الرغم من أن تفويض اللجنة كان واضًحا، فإنها واجهت تحديات مهمة وكبيرة. حتى في الحاالت التي 
إلى  االفتقار  فإن  اللجنة،  وثيقة من  يمتلكون شهادة/  املطالبات  نهائية وكان أصحاب  فيها قرارات  اتخذت 
آليات اإلنفاذ املحلية والعمليات املوازية التي تحدث مع اللجنة ومع مكاتب اإلسكان املحلية، هدد مصداقيتها 

وأحبط تنفيذ قراراتها بشكل كبير ]35[. 

وثمة ما هو أكثر من ذلك، وهو رفض السلطات املحلية العازمة على الحفاظ على الفصل العرقي تنفيذ 
1995 و1996،  أوامر اإلخالء، وبموجب التشريع الذي تم تمريره في فدرالية وجمهورية صربسكا في عامي 
)أي   1997 عام  بحلول   .]36[ اإلشغال  أو  بامللكية  داخلًيا  واملهجرين  الالجئين  مطالبات  من  كثير  على  �شي 

ُ
ق

بعد عامين من وقف األعمال العدائية( عاد 208 آالف الجئ فقط، من أصل 1,3 مليون الجئ يعيشون في 
الخارج )غالًبا لم يعودوا إلى ديارهم( ]37[. وباملثل، عاد فقط 153 ألف شخص من بين أكثر من مليون بوسني 
]38[؛ وعاد 45 ألف فرد فقط  مهجر داخلًيا إلى منازلهم، إلى املناطق التي تسيطر عليها مجموعتهم العرقية 
إلى املناطق التي كانوا فيها أقلية ]39[. غالبية أولئك الذين لم يعودوا بعُد إلى منازلهم قبل الحرب سيكونون 
من األقليات العرقية، إذا اختاروا العودة. باإلضافة إلى املخاوف بشأن ما يسمى »بعودة األقليات«، بقيت 
قضايا البنية التحتية األخرى؛ فعلى الرغم من االستثمار الدولي في إعادة إعمار املساكن )الذي وصل إلى 

[32]  - Catherine Phuong, At the Heart of the Return Process: Solving Property Issues in Bosnia and Herzegovina, 7 FORCED 
MIGRATION R. 5, 5 )2000(. 

[33]  - Id. See also Leopold Von Carlowitz, Settling Property Issues in Complex Peace Operations: The CRPC in Bosnia and 
Herzegovina and the HPD/CC in Kosovo, 17 LEIDEN J. OF INT’L L. 599, 601 )2004( 

)تنص على أن لجنة املطالبات املتعلقة باملمتلكات العقارية للمهجرين والالجئين »لديها سلطة تجاهل أي معاملة ملكية غير قانونية، حتى إن 
عملية نقل للملكية تمت تحت اإلكراه، في مقابل الحصول على إذن خروج أو وثائق، أو كان ذلك متعلًقا بالتطهير العرقي«(.

[34]  - Carlowitz, supra note 94, at 602.

[35]  - Id. At 603

[36]  - Id.

[37]  - INT’L CRISIS GROUP, MINORITY RETURN OR MASS RELOCATION? i )1998(, https://www.crisisgroup.org/europe-cen-
tral-asia/balkans/bosnia-and-herzegovina/minority-return-or-mass-relocation [https://perma.cc/4GDF-HP2Q].

[38]  - Id.

[39]  - Id. at ii.

https://www.crisisgroup.org/europe-central-asia/balkans/bosnia-and-herzegovina/minority-return-or-mass-relocation
https://www.crisisgroup.org/europe-central-asia/balkans/bosnia-and-herzegovina/minority-return-or-mass-relocation
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400 مليون دوالر(، ظلت العديد من العقارات في حالة خراب، أو شغلها مهجرون من عرقيات مختلفة ]40[.

على ضوء هذه التحديات، قامت مجموعة منسقة من املنظمات الدولية بتطوير خطة تنفيذ تشريعات 
امللكية )PLIP( في عام 1999، تحت إشراف وإدارة لجنة املطالبات املتعلقة باملمتلكات العقارية للمهجرين 
والالجئين. بموجب هذه الخطة، فوضت لجنة املطالبات املتعلقة باملمتلكات العقارية للمهجرين والالجئين 
لتنفيذ عدد من التدابير، ومنها »إنشاء لجان امللكية في جميع أنحاء البالد، للتحقيق في مكان اإلقامة قبل 
مقاضاتهم؛  أو  العودة  يعرقلون  الذين  املسؤولين  ومعاقبة  املنهجي؛  والرصد  الحاليين؛  للساكنين  الحرب 
وتدريب وتخصيص املوارد الكافية لسلطات اإلسكان؛ وتفعيل حملة إعالمية واسعة النطاق حول خيارات 
الشاغلين الحاليين« ]41[. وُعين ممثل دولي لرصد تنفيذ الخطة في كل بلدية من بلديات البلد ]42[. ومع ذلك، 
نفذ أي آلية للتعويض على اإلطالق، على الرغم من أحكام امللحق السابع لصندوق تعويضات املمتلكات 

ُ
لم ت

املفقودة ]43[.

للمهجرين والالجئين، كنموذج  العقارية  باملمتلكات  املتعلقة  املطالبات  اتفاقية لجنة  إلى  ُيشار  ما  غالًبا 
لسياقات أخرى في مرحلة ما بعد الصراع، ال سيما الصراعات التي تتميز بالتطهير العرقي أو التهجير الجماعي. 
في الواقع، بقدر ما يمكن اعتبار حل نحو 93 في املئة من جميع املطالبات ناجًحا، فقد أدى الضغط واإلشراف 
ولي قليل 

ُ
الدوليان املستدامان بموجب خطة العمل الحكومية الدولية إلى تحسين النتائج ]44[. ومع ذلك، فقد أ

من االهتمام لكيفية قيام جهود إعادة املمتلكات التي قامت بها لجنة املطالبات املتعلقة باملمتلكات العقارية 
للمهجرين والالجئين لتجسيد )أو تفاقم( كثير من االنقسامات العرقية واالجتماعية واالقتصادية التي أدت 
في البوسنة والهرسك »الجديدة«.  التعددية الحضرية  إلى الصراع األولي، وقد استبق ذلك فعلًيا إمكانات 
عيدت بعد فترة وجيزة من 

ُ
على سبيل املثال، بيعت أو بودلت ما يقّدر بنحو 75 في املئة من املمتلكات التي أ

استعادتها، وغالًبا من أيدي أفراد مجتمع األقلية، إلى أفراد األغلبية ]45[. لم يخفف تعويض املالكين الذين 
حولوا ممتلكاتهم إلى أعضاء األغلبية مقابل هذا التبادل من حقيقة أن هذه املبيعات، في كثير من الحاالت، 

[40]  - Id. at 7.

[41]  - Carlowitz, supra note 94, at 605. Under the PLIP, the ability to remove obstructionist officials was key to improved 
outcomes 

]42[  - مركز العدالة واملساءلة في سورية، العودة حلم: خيارات إلعادة املمتلكات بعد الصراع في سورية 25 )2018( ،
http//:syriaaccountability.org/wp-content/uploads/Property-Restitution.pdf [https://perma.cc/UM9V-GVDY].

[43]  - Carlowitz, supra note 94, at 605.

[44]  - Id.

[45]  - ANTHONY OBERSCHALL, CONFLICT AND PEACE BUILDING IN DIVIDED SOCIETIES: RESPONSES TO ETHNIC VIO-
LENCE 213 )2007(. See also Gearóid Ó Tuathail and John O’Loughlin, After Ethnic Cleaning: Return Outcomes in Bosnia-Her-
zegovina a Decade Beyond the War, 99 ANNALS OF THE ASS’N OF AM. GEOGRAPHERS 1045, 1045–53 )2009(.

الصراع وبناء السالم في املجتمعات املنقسمة: ردود على العنف العرقي، أنطوني أوبرشال، ص. 213 )2007(.

http://syriaaccountability.org/wp-content/uploads/Property-Restitution.pdf
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تمت في ظل ظروف قسرية وتمييزية، وفي بعض الحاالت، في ظروف غير آمنة تماًما ]46[. اختار األفراد الذين 
في »قطاعات مقسمة عرقًيا  أنفسهم  بيع أصولهم وإعادة تشكيل  املمتلكات  إلى  العودة  في  منحوا »الحق« 
ومغلقة على نفسها... [في] عملية تجميع؛ »حيث تميل املجموعات العرقية إلى الشعور بالحماية من خالل 
اسمًيا  املمتلكات  إعادة نسبة كبيرة من  فيها  تم  التي  املجتمعات  النهاية، حتى  في   .]47[ أنفسهم«  ولّم  تجميع 
إلى مالكيها أو شاغليها السابقين، بموجب اتفاقية لجنة املطالبات املتعلقة باملمتلكات العقارية للمهجرين 

والالجئين، خضعت لتغييرات ديموغرافية كبيرة.

ربما وبشكل ال يمكن تجنبه، نشأت داخل مجتمعاتهم املنعزلة -بحكم الواقع- عداوات بين أفراد املجتمع 
املنفصلين عرقًيا؛ وإضافة إلى ذلك، أصبحت املؤسسات املحلية، وخاصة املؤسسات ذات الحدود الجغرافية 
مثل املدارس، مواقع فصل وتجانس ]48[. على الرغم من التنبؤ املتفائل لـ وولفغانغ بيتريتش، املمثل السامي، 
 )ghettos( بأن »الغالبية العظمى من البوسنيين والهرسكين -وخاصة الشباب- ال يريدون العيش في غيتوات
عرقية واحدة، لكنهم يقبلون املبدأ األوروبي الغربي بخصوص تعدد األعراق )ِعش أنت وغيرك( بالرغم من 
الحرب الرهيبة« ]49[، في مواجهة املشاريع اإلثنية الديمقراطية الجارية ]50] على املستوى السيا�شي، اختارت 

ا إلى مجتمعاتها ومنازلها التي كانت تقطن فيها قبل الحرب ]51[.
ً
كثير من األقليات عدم العودة إطالق

الناتجة عن ذلك، فإن  إلى االنقسامات املجتمعية العميقة  إبادة الحواضر، وبالنظر  في مواجهة حرب 
االستعادة اإلجرائية للملكية، في أعقاب الحرب في البوسنة، عززت حقوق السكن واألرض وامللكية ألغلبية 

[46]  - Mats Berdal, Gemma Collantes-Celador and Merima Zupcevic Buzadzic, Post-War Violence in Bosnia and Herzegovina 
74, 85–87 in THE PEACE IN BETWEEN: POST-WAR VIOLENCE AND PEACEBUILDING )Mats Berdal and Astri Suhkre eds.( 
)2012(.

[47]  - Inés Aquilué and Estanislao Roca, Urban Development after the Bosnian War: The Division of Sarajevo’s Territory and 
the Construction of East Sarajevo, 58 CITIES 152, 156 )2016(.

]48[  - أوبرشال، الحاشية رقم 106 أعاله، ص. 213. )في أحد األمثلة، يكتب أنتوني أوبرشال: »[كان موقف املهيمن ... أنه يجب تعليم الجميع، 
وفًقا لثقافته ولغته وتاريخه... وبالتالي، كان من املتوقع أن يتعلم أطفال األقليات، بمن فيهم أطفال العائدين من األقليات، وفًقا لألغلبية ... إذا 

التحقوا باملدارس املحلية أو، كما هو معتاد، ُينقلون إلى مدارسهم الخاصة، وهي غالًبا ما تكون ذات مستوى أدنى«(.

[49]  - TOAL AND DAHLMAN, supra note 125, at 257.

]50[  - ملناقشة »اإلثنوقراطية«، انظر أورين ييفتاشيل وأسعد غانم، نحو فهم لـ األنظمة اإلثنوقراطية:
)The Politics of Seizing Contested Territories, 23 POL. GEO. 647, 647–676 )2004

)وصف األنظمة اإلثنوقراطية على أنها األنظمة التي تعزز »عرقنة )من العرقية( األرا�شي املتنازع عليها وأجهزة السلطة ... قواعد النظام الستة 
القانوني وتدفق رأس املال  تشكل جوهر النظام املهيمن، بما في ذلك: الهجرة واملواطنة، األرض واالستيطان، ودور القوات املسلحة والنظام 

والثقافة العامة«(.

]51[  - وتقدر بعض الدراسات أن ثلث إجمالي املهجرين والالجئين عادوا إلى منازلهم فقط؛ ووجدت الوحدة الدولية لرصد ومراقبة اإلسكان 
)HVM( أنه في 20 في املئة من الحاالت، كانت العقارات التي أعيد بناؤها فارغة.

Deniz Sert, Reversing Segregation? The Property Restitution Process in Post-war Bosnia, 10 ETHNOPOLITICS 225, 219–233 
)2011(.
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السكان على حساب أفراد األقليات، وأضفت عليها الطابع الرسمي. بعد عقدين من انتهاء الحرب، من الواضح 
املتعلقة  املطالبات  لجنة  اتفاقية  بموجب  إليها  وّصل 

ُ
ت التي  الحقوق  وأن  ضعيًفا،  كان  العائدين  عدد  أن 

باملمتلكات العقارية للمهجرين والالجئين واتفاقية تأمين السكن، لم تكن دائمة أو ذات مغزى خاص لعدد 
كبير من البوسنيين ]52[. أدت خصخصة اإلسكان العام وإعادة اإلعمار املمولة من الجهات املانحة )وكالهما 
سّهل املحسوبية القائمة على أساس عرقي( إلى زيادة تعقيد عودة الالجئين واملهجرين داخلًيا، وترسيخ نتائج 

الحرب.

]52[  - Mats Berdal, Gemma Collantes-Celador and Merima Zupcevic Buzadzic, supra note 107, at 88—89.
)»األرقام التقليدية [بشأن إعادة اإلدماج العرقي].. يمكن أن تكون مضللة، حيث ال توجد منظمة دولية أو وكالة حكومية لديها أرقام دقيقة عن 
عدد البوسنيين، بعد استعادة منازلهم أو شققهم، أو تلقي مساعدة إعادة اإلعمار، الذين قرروا البيع أو التبادل فيما بينهم واالنتقال إلى مكان 
آخر«( املصدر السابق، ص. 88. ومع ذلك، الحظ املؤلفون أنه »في بلدية كيبريس، على سبيل املثال، تم بيع أو تبادل ما يقدر بنحو 90 في املئة 

من املمتلكات املستعادة. في كانتون سراييفو، ُيعتقد أن نصف الشقق )نحو 10 آالف( املستردة غير مأهولة« املصدر السابق، ص. 89
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الفصل الثالث: إعادة اإلعمار: ركيزة ثانية ضرورية للحق في العودة؟
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على الرغم من أن لجنة املطالبات املتعلقة باملمتلكات العقارية للمهجرين والالجئين سبقت نشر مبادئ 
أمٌر  هو  االنتشار  واسع  الحواضر  تدمير  بأن  األسا�شي  االفتراض  يعكس  كليهما  لكن   ،)Pinheiro( بينهيرو 
استعادة  آليات  تقوم  املناقشة].  [قيد  املعني  الصراع  في  محورًيا  وليس  جانبية-  أضرار  مجرد  -أي  عر�شي 
املمتلكات، مثل اآللية البوسنية، على أن هذا صحيح، ولذلك تفشل في اعتبار أن تدمير الحواضر املتعمد 
يكمن في قلب صراعات إبادة الحواضر ]1[. تستخدم األنظمة التي تشن الحروب تكتيكات إبادة للحواضر، 
باشر  العدائية. سواء  الرسمي لألعمال  الوقف  بعد  النطاق،  إعمار واسعة  إعادة  تنفيذ مشاريع  من أجل 
بها النظام الحاكم أو املجتمع الدولي، على عكس ما بعد الصراعات التي أدت إلى التهجير الجماعي، وتركت 
الهياكل والبنى التحتية املبنية من دون ضرر نسبي ]2[، فإن تهيئة الظروف لعودة الالجئين واملهجرين داخلًيا، 

بعد الصراعات التي تتسم بإبادة الحواضر تحتاج إلى إعادة بناء واسعة النطاق.

، نظرًيا وعملًيا؛ 
ً

في مثل هذه الصراعات، يكون التركيز املكثف على إنشاء آليات الستعادة املمتلكات مضلال
على الرغم من أن مبادئ بينهيرو تشير إلى أن التدمير الكامل للسكن أو األرض أو املمتلكات يحدث فقط 
اإلبادة  وحروب  الحواضر،  إبادة  منطق  بأن  تجادل  املذكرة  الدراسة/  هذه  فإن   ،]3[ استثنائية  ظروف  في 
الحضرية نفسها، يجب النظر إليها باعتبارها جانًبا مهًما جًدا من الصراع الحديث. تشير العوملة، وممارسات 
بناء املدينة املعاصرة الكثيفة/ البلهاء، والتمرد املكثف واالحتجاجات املتجذرة في املساحات الحضرية، إلى 
أن موقع املدينة سيوضع أكثر فأكثر أمام مفترق طرق، بين استراتيجيات الليبرالية الجديدة )النيوليبرالية( 
للتراكم والعنف املوجه. ولذلك، من الضروري التعرف إلى منطق اإلبادة الحضرية هل اسُتخِدم في الصراع 
أم ال، ومتى. يقدم الجزء التالي الحجة القائلة بأن آليات استعادة املمتلكات أو استردادها غير ُمجهزة بشكل 
جيد ملعالجة عواقب حرب إبادة الحواضر، نظًرا للدور الحاسم الذي تلعبه إعادة اإلعمار في مرحلة ما بعد 
الحرب في تعزيز أهداف اإلبادة الحضرية. عند النقطة التي تقيم عندها مبادئ بينهيرو العدل بعد الصراع، 

]1[  - إلى حد ما، تنظر مبادئ بينهيرو في إمكانية التدمير الكامل للممتلكات، لكنها تعد التعويض العالَج في مثل هذه الحاالت. على سبيل املثال، 
ينص املبدأ 21.1 على أن لالجئين واملهجرين داخلًيا »الحق في الحصول على تعويض كامل وفعال كجزء ال يتجزأ من عملية االسترداد.... عندما 
يكون عالج استعادة املمتلكات غير ممكن في الواقع«. املقِرر الخاص املعني باستعادة املساكن واملمتلكات في سياق عودة الالجئين واملهجرين 
 أو 

ً
داخلًيا، الحاشية 80 أعاله، ص. 21، الفقرة األولى. يمكن تفسير أو تحليل »التعويض« على نطاق واسع، بأنه قد يوفر الجناة للضحايا أمواال

 أخرى مساوية لقيمة الخسارة التي تكبدوها. ومع ذلك، كما تلحظ املبادئ، فإن التعويض هو عالج غير مفضل، ألسباب عديدة: قد يكون 
ً

أصوال
إنشاء صندوق تعويضات مسعى باهظ التكلفة، وحساب املستويات املناسبة من التعويض أمر معقد وسيا�شي، ويمكن التالعب بآليات الدفع 
بسهولة لتحريض شاغليها السابقين أو مالكيها للتخلي عن مطالباتهم باستعادة املمتلكات. وانظر بشكل عام منظمة INT’L. من أجل الهجرة 

واسترداد املمتلكات والتعويضات: ممارسات وخبرات برامج املطالبات )2008(،
http//:publications.iom.int/system/files/pdf/property_restitution_compensation.pdf [https://perma.cc/LVY3-V8LB].

]2[  - على سبيل املثال، على الرغم من أن الحرب األهلية في كولومبيا، التي امتدت ألكثر من نصف قرن، خيضت إلى حد كبير حول النزاعات 
على األرا�شي واملمتلكات، فقد تم تعريف الصراع من خالل االختطاف واالتجار باملخدرات واالستخدام املكثف لأللغام األرضية أكثر من تدمير 
الثاني/ يناير  املمتلكات الكلية. انظر بشكل عام: كلير فيلتر ودانييل رينويك، الصراع األهلي في كولومبيا، مجلس العالقات الخارجية )كانون 

،)2017
https//:www.cfr.org/backgrounder/colombias-civil-conflict [https://perma.cc/LE2V-8LB7]

]3[  - املقرر الخاص املعني باستعادة املساكن واملمتلكات في سياق عودة الالجئين واملهجرين داخلًيا، الحاشية رقم 80 أعاله، ص. 21، الفقرة 
 من الناحية الواقعية إال في ظروف استثنائية، وبالتحديد عندما 

ً
2. »ينبغي على الدول أن تضمن، كقاعدة عامة، أن االسترداد ال يعد مستحيال

دّمر املساكن واألرا�شي و/ أو املمتلكات أو عندما ال تعد موجودة، على النحو الذي تحدده محكمة مستقلة ومحايدة«. املصدر السابق.
ُ
ت

http://publications.iom.int/system/files/pdf/property_restitution_compensation.pdf
https://www.cfr.org/backgrounder/colombias-civil-conflict
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الالجئين  عودة  تصبح  بحيث  األرض،  على  الحقائق  غيرت  قد  تكون  أن  يمكن  السريع  اإلعمار  إعادة  فإن 
واملهجرين إلى ديارهم السابقة شبه مستحيلة. يحدث هذا بطريقتين: األولى من خالل إعادة إعمار البيئات 
الرسمية  غير  األصول  رسملة  خالل  من  والثانية  التجانس؛  وتكفل  تعزز  بطرق  املستهدفة  للمدن  املبنية 
لكل من  الحالة  املذكرة دراسات  الدراسة/  الخصوص، تدرس هذه  االنتقائي. على وجه  السابقة وتوزيعها 
البوسنة وبيروت، لتوضيح كيف تستفيد النخب القوية والجهات الفاعلة الخاصة من شبكات املحسوبية 
االستبدادية، لبدء مشاريع البناء الليبرالية الجديدة )النيوليبرالية( التي توفر فرًصا مربحة لتراكم رأس املال، 
وذلك كله في مرحلة ما بعد الصراع. ثم توضح الدراسة نفسها -بإيجاز- كيف تقوم أنظمة إبادة الحواضر 

هذه برسملة بعض األصول بشكل انتقائي لتعزيز مشاريع اإلبادة هذه.
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تعزيز التحوالت السياسية واإلبادية من خالل إعادة اإلعمار

الليبرالية الجديدة )النيوليبرالية( واالستبداد. 	

تحول املشاريع النيوليبرالية املدن، وتعيد هيكلة االقتصادات. وقد تعكس تلك املشاريع أيًضا التحوالت 
 من أي 

ً
الرئيسة في أنماط الحكم الوطني؛ نظًرا ألن املصالح االقتصادية والسياسية هي اليوم أكثر تكامال

رمى بالضرورة على قارعة الطريق، على نحٍو يسمح بإنشاء شبكات 
ُ
وقت م�شى، فإن املعايير الديمقراطية ت

يحدث  ما  غالًبا   .]4[ )تشرعنها(  عليها  الشرعية  وتضفي  االستبدادية  األنظمة  على  تعتمد  التي  املحسوبية 
التحول نحو املمارسات االستبدادية وإعادة إنتاجها، من خالل إنشاء ترتيبات مؤسسية جديدة تنزع السلطة 
أو املؤسسات  القطاع الخاص  في  الفاعلة  أيدي املسؤولين الحكوميين املعينين رسمًيا لصالح الجهات  من 
”الفضاء/  تشكيل  ويعاد  املستثمرين،  أمام  مسؤولة  الحكومات  وتصبح   .]5[ املختلطة  والخاصة  العامة 
جرد السلطة 

ُ
]6[. ونتيجة لذلك، ت املساحة الحضرية، بحسب منطق السوق أكثر من احتياجات السكان« 

من مركزيتها، وتوزع عبر تحالف مجموعات املصالح، ووكالء الدولة، وشركائهم من القطاع الخاص؛ ال أحد 
منهم عرضة للتأثر باألنماط التقليدية للضغوط الديمقراطية أو االجتماعية، على الرغم من أنهم يمارسون 

ا وهيمنة عقابية صارمة.
ً
مًعا إشراف

أن  يمكن  العامة  والوظائف  الحضرية  املساحات  الفضاءات/  وخصخصة  االستبداد  أن  املؤكد  من 
توجد أو تحدث خارج سياق الصراع املفتوح، أو في أعقاب أي صراع معين ]7[. ومع ذلك، فإن حروب إبادة 
الحواضر وإعادة اإلعمار اإلبادي تسخر نفسها خصوًصا لالستبداد: األنظمة التي تسعى إلى قمع املعارضة 
وتأكيد شرعيتها السياسية تستخدم املمارسات املكانية العنيفة للقضاء على الفضاءات/ املساحات املهدِدة 
لعدم التجانس، وفي الوقت نفسه تعّزز الدعم بين املوالين للنخبة. في مرحلة ما بعد الحرب، تضمن إعادة 

]4[  - انظر كونراد بوغاريت، االستبداد املعولم: املشاريع الكبرى واألحياء الفقيرة والعالقات الطبقية في املغرب الحضري، ص 15-16 )2018(، 
حيث  جديدة،  سياسية  ترتيبات  وتنشأ  متزايد«،  بشكل  )العاملية(  االقتصادية  والنخب  الحاكمة  املحلية  النخب  »مصالح  تتشابك  )عندما 

»متطلبات السوق تحدد وتبرر النمط )االستبدادي( للحكومة«(.

]5[  - املصدر السابق، ص 91. غالًبا ما توصف هذه العملية بأنها عملية »تراكم عن طريق السلب/ نزع امللكية«، حيث يقلل فيها نقل الخدمات 
اململوكة للقطاع العام )مثل املياه أو وسائل النقل العام( إلى املؤسسات الخاصة من املساءلة الديمقراطية، ويحرم أو يستبعد شرائح كبيرة من 

السكان. املصدر السابق، ص. 104

]6[  - املصدر السابق، ص. 142

التنمية  يتما�شى مع  بما  الفقر،  الحضري والتخفيف من حدة  التنشيط  بذريعة  املغرب  في  تعديالت هيكلية  جريت 
ُ
أ املثال،  - على سبيل    ]7[

االقتصاد  كاتوس،  ميريام  لدى واشنطن.  الجديدة  الليبرالية  التنموية  النزعة  مع  التوافق  تماشًيا مع حقبة  )النيوليبرالية(  الجديدة  الليبرالية 
السيا�شي املغربي: الخصخصة الغامضة واملسألة االجتماعية الناشئة في الدولة العربية والعوملة الليبرالية الجديدة: إعادة هيكلة سلطة الدولة 

في الشرق األوسط 218-185 )دانييال بيوبي ولورا غوازون، محرران(. )2009(.



مركز حرمون للدراسات المعاصرة

33

تحتية  وبنية  بطرٍق  متجانسين  غير  سكاًنا  السابق  في  تضم  كانت  التي  الهياكل  استبدال  اإلبادية  اإلعمار 
جديدة، ومشروعات عمالقة حضرية، ومجتمعات سكنية حصرية، وهي شكل جديد من تطويق املشاعات، 
قام كلها من قبل أنصار النظام. املدينة »الجديدة« والعالقات 

ُ
يتم تحت ستار إعادة التطوير الحضري، وت

تناقش  الحرب.  بعد  بنائها  عبر  واضح  بشكل  ل 
َ
مث

ُ
ت سكانها  حياة  وتحدد  تميزها  التي  الخاصة  االجتماعية 

دراسات الحالة التالية للبوسنة وبيروت هذه الظاهرة.

إعادة اإلعمار والخصخصة في البوسنة. 	

من  امللكية،  نقل  لتسهيل  والالجئين  للمهجرين  العقارية  باملمتلكات  املتعلقة  املطالبات  تأسست لجنة 
محتليها في زمن الحرب، إلى املالكين السابقين أو املقيمين املعروفين. ومع ذلك، كما لوحظ سابًقا، فقد ُدمر 
البوسنة على مدار الحرب، وصار من املستحيل عملًيا  في  في املئة من مجموع املساكن  ما يقدر بنحو 42 
والخصخصة،  اإلعمار  إلعادة  ضخمة  جهود  ُبذلت  لذلك،  ونتيجة   .]8[ داخلًيا  واملهجرين  الالجئين  عودة 
املشاريع  وتنفيذ  بدء  إلى  ُينظر  أن  يجب  املذكورة.  اللجنة  عن  الصادرة  القضائية  اإلجراءات  مع  بالتوازي 
الرأسمالية في البوسنة بشكل صحيح، على أنها مرحلة ثانية من حرب إبادة الحواضر في البالد، وإلى تعزيز 
النخب املحلية املتميزة للتخطيط الحضري والبناء على نطاق واسع واملمارسات التقليدية األخرى، على أنها 

استعداد لتوسيع عمليات حرب التجانس. 

إنشاء  إلى  الدولي،  النقد  وصندوق  الدولي  البنك  مثل  فاعلة،  دولية  جهات  فيه  سعت  الذي  الوقت  في 
اقتصاد سوق مستقر في البوسنة، تحددت هوية النخب املحلية التي قادت الحرب ولعبت دوًرا رئيًسا في 
عنفها الهيكلي ضد مدن البوسنة، كشركاء في إنشاء عمليات القطاع الخاص، وتحويل األصول من امللكية 
جميع  من  الفعلية  اإلزالة  هو  الجهود  هذه  في  الحاسمة  العناصر  أحد  كان   .]9[ الخاصة  امللكية  إلى  العامة 
املساكن اململوكة للمجتمع. املفهوم القانوني الذي تم تطويره قبل الحرب: »امللكية اململوكة اجتماعًيا تخص 
جميع أعضاء املجتمع اليوغوسالفي [السابق] وهو املجتمع الذي فوض حق التصرف في هذه امللكية اململوكة 
بموجب  السكنية  للممتلكات  الخاصة  امللكية  ببعض  ُسمح  حين  في   .]10[ اليوغوسالفي«  لالتحاد  اجتماعًيا 

]8[  - CHARLES KENDALL & PARTNERS LTD, NEED OF SOCIAL HOUSING IN BOSNIA-HERZEGOVINA 5 )2008(, http://www.
mhrr.gov.ba/PDF/Izbjeglice/2.%20Needs%20of%20%20Social%20Housing%20in%20Bosnia%20and%20Herzegov-
inapdf.pdf [https://perma.cc/L3TB-CNJS].

]9[  - Volkan Gültekin, Neoliberal Recipes to the Post-Conflict Bosnia-Herzegovina: The Case of Privatizations 37, )Feb. 
2011( )unpublished M.A. thesis, Middle East Technical University( )available at http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/down-
load;jsessionid=7D2728AC1E4E49B7EC234574FDC545A7?doi=10.1.1.633.9351&rep=rep1&type=pdf( [https://perma.cc/
NG6P-BNBQ].

]10[  - HOUSING AND PROPERTY RIGHTS: BOSNIA AND HERZEGOVINA, CROATIA AND SERBIA AND MONTENEGRO 17 
)UN-HABITAT 2005(.

http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download;jsessionid=7D2728AC1E4E49B7EC234574FDC545A7?doi=10.1.1.633.9351&rep=rep1&type=pdf
http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download;jsessionid=7D2728AC1E4E49B7EC234574FDC545A7?doi=10.1.1.633.9351&rep=rep1&type=pdf
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هذا النظام، بقيت األرض دائًما خاضعة للملكية االجتماعية والقيود األخرى املطبقة ]11[. بعد هذه الحرب، 
قِلت هذه امللكية إلى امللكية الخاصة، وتم بناء املساكن 

ُ
وتماشًيا مع التفكير الليبرالي الجديد )النيوليبرالي(، ن

الجديدة بسرعة. الحقوق كانت مخصصة بشكل أسا�شي ملؤيدي الطبقة الحاكمة السياسية، وعلى أسس 
عرقية ]12[. على سبيل املثال، يشير جيرالد توال وكارل داملان إلى:

[جمهورية صربسكا] . . . كانت سياسة تخصيص األرا�شي نعمة/ بركة للسلطات املحلية التي يمكنها اآلن 
شفافة  السياسة  كانت   ....PLIP موظفي  لضباط/  مباشر  منظور  من  العرقي،  االندماج  في  علًنا  االنخراط 
رك التنفيذ لـ [البلدية]، التي فعلت كل ما هو أكثر مالءمة لزمرتها العرقية 

ُ
بشكل ظاهري وغير تمييزية، ولكن ت

اإلثنية املحلية. في بعض األحيان، كان هذا يعني ببساطة اتباع سياسة ضمان األغلبية العرقية، ولكن كان 
من السهل إفسادها لتقديم الكثير األفضل للعائالت املرتبطة سياسًيا ]13[.

ببساطة، إضافة إلى االستعادة غير املتساوية للملكية على أسس عرقية، في عهد لجنة املطالبات املتعلقة 
باملمتلكات العقارية للمهجرين والالجئين، فإن الخصخصة وإعادة بناء املساكن بلورت اآلثار اإلبادية للحرب.

وخالصة القول، على الرغم من الجهود الدولية الكبيرة ملكافحة التطهير العرقي، فإن االفتراض العملي 
إعادة  وجهود  والالجئين  للمهجرين  العقارية  باملمتلكات  املتعلقة  املطالبات  لجنة  من  كل  عليه  تقوم  الذي 
اإلعمار -بأن العمليات اإلدارية املحايدة ظاهرًيا، وقوى السوق، واالستثمار األجنبي الكبير املفترض بهم أن 
يقّوموا سوق اإلسكان في نهاية املطاف ويسهلوا العودة املتساوية لالجئين واملهجرين داخلًيا إلى منازلهم قبل 
الحرب- لم تتحقق في املمارسة العملية. وكما يشير مشروع حلب، فإن استمرار الصراعات بين العرقيات 
والفساد في البوسنة ينبع، في جزء منه، من »املقاربة الضيقة املتبعة إلعادة إعمار سراييفو. من خالل النظر 
بصورة عامة إلى املدينة من الناحية املادية، فشلت املجموعات الدولية والوطنية في استعادة املؤسسات، 
السياسية  الهياكل  من  استفادت  التي  القومية  السياسية  الحركات  ومواجهة  الفساد،  ممارسات  وكبح 
جيدة  دراية  على  الدولية  الفاعلة  الجهات  كانت   .]14[  »1995 عام  دايتون  اتفاقات  أنشأتها  التي  املعقدة 
بالقيادة القومية العرقية )ethnonationalism( للحرب نفسها، واالستهداف عديم الرحمة ملدن البوسنة 
خالل  من  البت  -مثل  عددية  أهداف  وتحقيق  السريع  اإلعمار  أن  إدراك  في  فشلوا  ذلك،  ومع  والهرسك. 
القضاء في كامل )100 في املئة( املطالبات بموجب تفويض من لجنة املطالبات املتعلقة باملمتلكات العقارية 
للمهجرين والالجئين- لم يكن كافًيا لتهيئة الظروف لعودة مستدامة لالجئين واملهجرين داخلًيا، إضافة إلى 

]11[  - Id.

]12[  - GERALD TOAL AND CARL T. DAHLMAN, BOSNIA REMADE: ETHNIC CLEANSING AND ITS REVERSAL 250 )2011(.

]13[  - مصدر سابق. أنظر أيًضا تيموثي دونيس، سياسة الخصخصة في البوسنة ما بعد اتفاق دايتون، ص 19-3 )2002( )مناقشة كيف أثارت 
... أثبتت [الجهود املبذولة لضمان]  الخصخصة في البوسنة في فترة ما بعد الحرب مخاوف فورية بشأن عرقنة )من العرق/ اإلثنية( العملية 
العدالة واإلنصاف لجميع املجموعات العرقية ... عدم القدرة على منع الخصخصة بشكل فعال من أن تصبح ساحة معركة أخرى في الصراع 

العرقي املستمر في البوسنة« مصدر سابق، ص. 5(.

[14]  - Galen Lamphere-Englund, Rebuilding Sarajevo, ALEPPO PROJECT )July 2015(, https://www.thealeppoproject.com/
wp-content/uploads/2015/10/Rebuilding-Sarajevo-Full-report-HD.pdf [https://perma.cc/4KGZ-ES6T].

https://www.thealeppoproject.com/wp-content/uploads/2015/10/Rebuilding-Sarajevo-Full-report-HD.pdf
https://www.thealeppoproject.com/wp-content/uploads/2015/10/Rebuilding-Sarajevo-Full-report-HD.pdf
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املتجانسة  الدولة غير  التي حددت هوية  العالقات والروابط االجتماعية والتاريخية  بناء شبكة من  إعادة 
]15[. إن تنفيذ إجراءات حماية العملية الواجبة، حتى مع وجود إشراف دولي مكثف، ال يكفي  قبل الحرب 
في حد ذاته للتخلص من آثار اإلبادة التي لها آثار مقلقة على الحل الدائم لصراعات اإلبادة. وقالت صحيفة 
2019: »تقدم االنقسامات في البوسنة درًسا مظلًما حول كيف  الثاني/ نوفمبر  نيويورك تايمز، في تشرين 
ت نتيجة للخوف واملعارك، أن تظل منقسمة مدة طويلة، إلى أن ين�شى العديد 

ّ
يمكن للمجتمعات، التي تشظ

]16[. بقيت الحرب منقوشة في املناظر الطبيعية ملدن البوسنة،  إلى االنفصال«  الناس ما كان يدفعهم  من 
من خالل مناطق الفصل بين املجموعات العرقية املختلفة )املعززة باملعايير غير املرئية، والحواجز املادية 

والبناء الجديد( واأليقنة )صناعة األيقونة( الجديدة التي تمثل السياسات السائدة للعرقية ]17[. 

إعادة إعمار اإلبادية في وسط بيروت. 	

حروب  بعد  اإلعمار  وإعادة  واالستبداد  )النيوليبرالية(  الجديدة  الليبرالية  بين  التكافلية  العالقة  تظهر 
عمليات  بدأت   ،]18[ املدمرة  األهلية  الحرب  انتهاء  مع  حيث،  لبنان،  بيروت،  في  وضوًحا  أكثر  بشكل  اإلبادة 
الخصخصة ونزع امللكية بسرعة. تم تدمير سوق املدينة التاريخي )أو منطقة وسط بيروت(، في قلب بيروت، 
عّد  الحرب.  في  السكنية،  املنازل  من  والعديد  الحكومية  واملؤسسات  البحري،  املدينة  ميناء  من  بالقرب 
كثيرون في الحكومة اللبنانية أن إعادة إعمار السوق أمر أسا�شي إلرساء سالم دائم في لبنان. كما حذر رئيس 
املجلس الحكومي للتنمية والتعمير، على سبيل املثال، من دون إعادة اإلعمار السريع، فإن [السوق] سيبقى 
تهديًدا بالفو�شى، وسيكون »قنبلة سياسية واجتماعية جاهزة لالنفجار في أي لحظة« ]19[. وأكثر من ذلك، 
في مواجهة حرب إبادة دمرت الحواضر، فقد ُروج لترميم السوق كوسيلة الستعادة مساحة االختالط غير 

]15[  - See Rodolfo Toè, Census Reveals Bosnia’s Changed Demography, BALKAN INSIGHT )June 30, 2016(, https://balkanin-
sight.com/2016/06/30/new-demographic-picture-of-bosnia-finally-revealed-06-30-2016/ [https://perma.cc/ZEX5-E39W]. 
See also John O’Loughlin, Inter-Ethnic Friendships in Postwar Bosnia- Herzegovina: Socio-Demographic and Place Influences, 
10 RACE & CLASS 26 )2010( )describing the continued ethnicization of Bosnian social and political life(.

[16]  - Andrew Higgins, In Bosnia, Entrenched Ethnic Divisions Are a Warning to the World, N.Y. TIMES )Nov. 19, 2018(, 
https://www.nytimes.com/2018/11/19/world/europe/mostar-bosnia-ethnic-divisions-nationalism.html?emc=edit_
nn_20181120&nl=morning-briefing&nlid=8269975520181120&te=1 [https://perma.cc/P2C3-KVBH].

]17[  - انظر توال وداملان، الحاشية رقم 125 أعاله، ص 267. )وصف التغييرات في زفورنيك، وهي مدينة في جمهورية صربيا، بين عام 1992 
وذروة عودة األقليات في عام 2002، يكتب توال وداملان: )إن إشباع الفضاء العام باأليقونات التي رسمت في املناطق املدمرة، لتدّل على أنها أراض 
ل مناظر تقشعر لها أبدان العائدين، حيث ُدمرت مساجد زفورنيك، وكثير منها من العصر العثماني ... وبنيت كنائس أرثوذكسية 

ّ
صربية، شك

جديدة(.

]18[  - استمرت الحرب األهلية اللبنانية من 1975 -1990. انظر أيًضا،
 Lebanese Profile—Timeline, BBC NEWS )Apr. 25, 2018(, https://www.bbc.com/news/world-middle-east-14649284 

[https://perma.cc/G966-PV88].

]19[  - Id.

https://www.nytimes.com/2018/11/19/world/europe/mostar-bosnia-ethnic-divisions-nationalism.html?emc=edit_nn_20181120&nl=morning-briefing&nlid=8269975520181120&te=1
https://www.nytimes.com/2018/11/19/world/europe/mostar-bosnia-ethnic-divisions-nationalism.html?emc=edit_nn_20181120&nl=morning-briefing&nlid=8269975520181120&te=1
https://www.bbc.com/news/world-middle-east-14649284
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املتجانس في بيروت. »جّمع السوق اللبنانيين، من جميع الطبقات االجتماعية والجماعات الطائفية، وصار 
 قاطًعا، في الداخل 

ً
قلَب املدينة والبلد ورمًزا قوًيا للتعايش الطائفي. إن إعادة إعماره الفورية ستشكل دليال

التاريخ  ومحو  بيروت  مركز  بناء  إعادة  كانت  السياسية،  بالرمزية   
ً

محّمال  .]20[ الحرب«  نهاية  على  والخارج، 
القبيح للحرب أولوية فورية.

 Société Libanaise pour le Développement et la Reconstruction de لـ  )اختصاًرا  السوليدير 
عام  تأسست  لبنانية  مساهمة  شركة  وهي  بيروت(،  إعمار  وإعادة  للتنمية  اللبناني  املجتمع   ،Beyrouth
املالية  النخبة  بين  املقنع  والتذمر  السوق  منطقة  إعمار  إلعادة  النطاق  الواسع  للدعم  استجابة   ،1994
اللبنانية لتنفيذ السياسات الحضرية الليبرالية الجديدة )النيوليبرالية( في البالد. جادلت تلك النخب أنه 
»نظًرا لوجود ممارسات ملكية »تقليدية«، فإن العالقات بين عشرات اآلالف من أصحاب الحقوق كانت 
معقدة للغاية، بحيث يتعذر على الحكومة التعامل معها« [21]. عالوة على ذلك، زعموا أن تدمير سجالت 
املستوى  رفيعة  املحلية  الوطنية  واإلسكان  البلديات  ملؤسسات  العامة  والفو�شى  الحرب  خالل  املمتلكات 
بإمكان  أن  إلى  التفكير  وذهب  ]22[؛  اإلعمار  إعادة  أنشطة  بأي  للقيام  مناسبة  تكن  لم  الحكومة  أن  تعني 
ص إعادة بناء منطقة وسط بيروت، من االستقطاب السيا�شي والتقليدي 

ّ
»عقالنية السوق فقط أن تخل
وأوجه القصور الحكومية« ]23[. 

بدعم من الواليات املتحدة واململكة العربية السعودية، ُعّين رفيق الحريري، امللياردير اللبناني السعودي، 
من  الكفاية  فيه  بما  واقتناع  الحريري،  من  بتشجيع   .]24[  1992 عام  الحرب  بعد  للبنان  وزراء  رئيس  أول 
طرفها، بأنها لم تكن قادرة بمفردها على إعادة إعمار منطقة وسط بيروت، في عام 1991، أصدرت الحكومة 
القانوني لشركة عقارات خاصة قابضة تتمتع بحقوق مصادرة  القانون 117، الذي أنشأ اإلطار  اللبنانية 
بموجب   .]25[ املحيطة(  واملنطقة  التاريخي  السوق  )تشمل  بيروت  وسط  منطقة  على  حصرية  للملكيات 
القانون 117، عوملت جميع العقارات الواقعة داخل منطقة إعادة اإلعمار املحددة على أنها كتلة تطوير 
كانت مخصصة سابًقا كمساحة عامة  أو  أكثر،  أو  ملالك خاص واحد  كانت مملوكة سابًقا  واحدة، سواء 

]20[  - Id.

]21[  - Id. At 176

]22[  - Id. 

[23]  - Id. )internal citations omitted(

 والسيا�شي ثانًيا، الرؤية املوجهة بالسوق النخب اللبنانية األخرى، وقبل صعوده إلى الحكومة اللبنانية، 
ً

]24[  - شارك الحريري، رجل األعمال أوال
صاغ الخطط القانونية واملالية ملا سيصبح سوليدير. انظر هيكو شميت، عمرانية مخصخصة أم مجتمع مسّيس؟ إعادة اإلعمار في بيروت بعد 
الحرب األهلية، ص 365، 369 )2006(. يمتلك الحريري شركة أوجيه لبنان )OGER Liban(، وهي شركة هندسية خاصة، لعبت دوًرا رئيًسا 
في خطط عام 1983 إلعادة إعمار وسط بيروت. سيعّين فاضل الشلق، رئيس الشركة، في نهاية الحرب األهلية، رئيًسا ملجلس التنمية وإعادة 
اإلعمار. املنظمة الحكومية املستقلة املكلفة بإعادة بناء البنية التحتية املتضررة في لبنان. ساري مقد�شي، املطالبة ببيروت: السردية الحضرية 

والهوية املكانية في عصر سوليدير، ص 660، 670 )1997(.

]25[  - مقد�شي، الحاشية رقم 137، ص. 672
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 .]26[ ا 
ً
حديث املؤسسة  القابضة  للشركة  خاصة  ملكية  إلى  تلقائًيا  املتأثرة  األرا�شي  جميع  وتحويل  نقل  -أي 

 إحدى 
َ
جادل أنصار القانون بأن األضرار الكبيرة التي لحقت بكامل وسط بيروت، توجب أن تتعهد املنطقة

الشركات الكبيرة )املؤهلة أكثر( للقيام بجهود إعادة اإلعمار )عوًضا عن تقسيم املنطقة إلى مناطق منفصلة 
تديرها شركات مختلفة( ]27[. بعد إقرار القانون بفترة قصيرة، برزت سوليدير كصاحبة حقوق حصرية في 

وسط بيروت ]28[.

من خالل تأسيسها الرسمي عام 1994، استحوذت سوليدير على أراٍض من أكثر من 40 ألف مالك ]29[ 
في وسط املدينة، وهو نقل رائع لحقوق األرض وامللكية من كثير من مالكين إلى كيان مختلط )هجين( بين 
]30[. وإضافة إلى ذلك، حتى قبل تأسيس سوليدير )أو املوافقة على خطة إعادة  القطاعين العام والخاص 
»املتفجرات  أن  إلى  بأنشطة هدم كبيرة. يشير ساري مقد�شي  الحكومة  التي نوقشت علًنا(، قامت  اإلعمار 
أضرار  في  ذلك  تسبب  وقد  للعمل،  مطلوب  هو  ما  بكثير  تفوق  كانت  [الهدم]  عمليات  في  اسُتخدمت  التي 
كبيرة للمباني املجاورة، بحيث استدعى األمر هدمها أيًضا. وهكذا، مقابل كل مبنى تم هدمه »بشكل شرعي«، 
تضررت مبان أخرى ال يمكن إصالحها، ووضعت بحالة الخطر، ثم تهدمت تلقائًيا« ]31[. في الواقع، في أعقاب 
حرب إبادة الحواضر، تكلفت النخب في بيروت بأعمال إبادة مستمرة لتضمن بالفعل ضرورة أنشطة إعادة 

اإلعمار الخاصة.

معهد  املدن،  تخطيط  في  منشورة  غير  ماجستير  )رسالة   2004 فبراير  شباط/   3 بيروت  وسط  على  املعركة  سوليدير:  مانغو،  تمام   -   ]26[
ماساشوتس للتكنولوجيا( )متاح على املوقع:

 https//:dspace.mit.edu/handle#1721.1/30107/files-area( [https://perma.cc/Q98K-XTHX].
إلى حد ما، لم تكن الحكومة في وضع يسمح لها بإعادة إعمار وسط بيروت. وكما يشير مانغو، فإن إعادة تطوير وسط املدينة سيتطلب استعادة/ 
ترميم »4.4 مليون متر مربع من املساحات الحضرية. . . كما قدرها أحدهم. . . أكثر من 40 في املئة من املباني املوجودة في منطقة وسط بيروت 
. . . [بتكلفة تقديرية] 1,5 مليار دوالر أميركي«. مصدر 

ً
كانت غير قابلة لإلصالح. تطلبت املياه والصرف الصحي والكهرباء والطرق إصالًحا شامال

سابق، ص. 40 

]27[  - مصدر سابق، ص. 47

]28[  - يبدو أن إنشاء سوليدير في عهد الحريري، بأثر رجعي، أمر ال مفر منه، بالنظر إلى أن رئيس شركة الحريري الهندسية الخاصة نفسه تم 
تعيينه رئيًسا ملجلس التنمية وإعادة اإلعمار. انظر مقد�شي، الحاشية رقم 377 أعاله. على الرغم من أن القانون 117 ال يذكر سوليدير، فإن 

فقراته تنص وكأن » سوليدير قد تم إنشائها«. مصدر سابق، ص. 57

]29[  - تشير بعض التقديرات إلى أن عدد مالك األرا�شي يصل إلى 250 ألف فرد، ألنه بموجب القانون اللبناني، قد يكون للمؤجرين وأحفادهم 
وكذلك املالك الفعليين للممتلكات ونسلهم مطالبات صحيحة وفعلية بامللكية. مانغو، الحاشية رقم 139 أعاله، ص 52.

]30[  - املصدر السابق، ص. 15. سوليدير ليست خاصة بالكامل وال عامة بالكامل. حافظ الرئيس الحريري )وعائلته فيما بعد( على حصة كبيرة 
في الشركة، التي »ُدمجت كشركة خاصة مدرجة في البورصة، ولكن. . . تتمتع أيًضا بسلطات خاصة مثل الشراء اإللزامي والسلطة التنظيمية، 
وهو ما يمنحها تفويًضا إلدارة وسط املدينة مثل اإلقطاعية الصغيرة«. أوليفر وأين رايت، هل إعادة تطوير وسط مدينة بيروت الجذاب هو كل 

ما يبدو؟
THE GUARDIAN )Jan. 22, 2015(, https://www.theguardian.com/cities/2015/jan/22/beirut-lebanon-glitzy-downtown-rede-
velopment-gucci-prada [https://perma.cc/TC4K-73BF].

]31[  - مقد�شي، الحاشية رقم 137، ص. ص 673-674

https://www.theguardian.com/cities/2015/jan/22/beirut-lebanon-glitzy-downtown-redevelopment-gucci-prada
https://www.theguardian.com/cities/2015/jan/22/beirut-lebanon-glitzy-downtown-redevelopment-gucci-prada
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قامت سوليدير بإعادة بناء وسط بيروت. شوارع »قرية صيفي Saifi Village«، ومجمع الفنانين في وسط 
أعمدة  ذات  أرصفة  مع  الجميلة،  الفنون  وبهاء  مجد  ليستعيد  شائبة  تشوبه  ال  بشكل  ُرمم  »قد  املدينة، 
وأعمال حجرية منحوتة بشكل جميل. . . مستعيًدا إحياء اندماج الرطانة االستعمارية الفرنسية والعامية« 
بيروت  سوق  مكان  ُبني  دوالر  مليون   300 بقيمة  )مول(  تجاري  مركز  وهو  بيروت،  سوق  من  بالقرب   .]32[

التاريخي، ُصممت صاالت التسوق فيه وفق مجموعة من املصممين األكثر طلًبا وشهرة في العالم ]33[. وكان 
املجمع السكني الفاخر بقيمة 500 مليون دوالر في الحي نفسه ُيوَصف بأنه »قرية متراصفة عمودًيا )طابقية( 
تزال  وال   .]34[ دوالر  مليون   13 من  أكثر  املحتملين  املالكين  منها  كل  ف 

ّ
يكل حياتية«،  نمط  تجربة/   130 من 

هناك مجمعات مماثلة قيد اإلنشاء، حتى اليوم ]35[.

يمكن أن تؤكد سوليدير بصدق أنها أعادت تأهيل منطقة وسط بيروت، لكنها، بفعلتها هذه، محت أّي 
قيمت في املنطقة املركزية هي »متناغمة 

ُ
دليل على الحرب األهلية، وعلى روح املدينة. العمارات الجديدة التي أ

ولكنها  السابقة،  إلى ذواتها/ طبيعتها  الجديدة  التاريخية  الزائفة  الشوارع  بكل وضوح. تشير هذه  ديزني  مع 
 مما كانت عليه الكتل البالية واملحبوبة 

ً
ُجسدت من جديد على أنها نسخ شبيهة راقية، ونسخ غالية الثمن، بدال

 من إعادة إنشاء مساحات للخليط غير املتجانس في قلب 
ً

]36[. وبدال جيًدا للطبقة الدنيا في هذه األحياء« 
بيروت، حولت سوليدير منطقة السوق القديمة إلى حي باهظ الثمن ال يمكن التعرف إليه، وبات خالًيا من 
املعالم الثقافية املألوفة ]37[. وأكثر من ذلك أن معظم املنازل واملكاتب في وسط بيروت تبقى معروضة للبيع، 

ترك غير مشغولة من قبل مالكيها األجانب )بشكل أسا�شي من الخليج والسعودية( معظم العام ]38[.
ُ
أو ت

رد سكان بيروت الفقراء ومتوسطو 
ُ
في غياب سكن بسعر معقول في وسط املدينة، بعد تدخل سوليدير، ط

الدخل إلى محيط املدينة -وهي مساحات »مبنية كمناطق للصراع والتنافس، حيث ُيشكل الخوف من العنف 

]32[  - وأين رايت، الحاشية رقم 143.

]33[  - املصدر السابق.

]34[  - املصدر السابق.

]35[  - املصدر السابق.

]36[  - وأين رايت، الحاشية رقم 143.

]37[  - كما تقول منى حالق، املهندسة املعمارية اللبنانية، »يجب أن يكون ملركز املدينة روح. يجب أن يكون نابًضا بالحياة.... لكن ما لدينا هو 
مدينة أشباح لألثرياء خالية من الثقافة«. وانظر أيًضا:

 Hugh Naylor, Beirut Rebuilt Its Downtown After the Civil War. Now It’s Got Everything Except People, WASH. POST )Jan. 1, 
2015(,

[38]  - Dana Khraiche, Beirut’s Ghost Apartments Are Haunting the Economy, BLOOMBERG )Nov. 1, 2018(,
 https://www.bloomberg.com/news/articles/2018-11-02/beirut-s-ghost-apartments-are-haunting-the-economy 
[https://perma.cc/5PEZ-EESU].
»ستائر منقوشة بشكل دائم على املباني الشاهقة الفارغة في املدينة التي يتجمع الغبار فوق واجهات متاجرها املغلقة في مركز أسواق بيروت 

تقدم ملحة عن الكآبة االقتصادية التي تتجمع حول واحدة من أكثر البلدان مديونية في العالم«

https://www.bloomberg.com/news/articles/2018-11-02/beirut-s-ghost-apartments-are-haunting-the-economy
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 من الحاضر املعاش واملستقبل املتخيل« ]39[. بعد أن بقي سكان 
ً

املحلي أو اإلقليمي املستقبلي بفعالية كال
بيروت من دون فضاء حضري عام في املنطقة املركزية، ليختلطوا ويتعايشوا فيها، وبعد أن نظموا أنفسهم 
على أسس دينية )مع كون بيروت الغربية ذات أغلبية مسلمة، وشرق بيروت ذات أغلبية مسيحية(، يواصل 
بتت 

ُ
)سكان بيروت( العيش والعمل في مناطق متميزة منفصلة من املدينة؛ ونتيجة لذلك، فقد »ُحددت/ ث

 من تضميد جراح الحرب األهلية واملظلوميات الطائفية 
ً

الهويات الطائفية« عبر الزمان واملكان« ]40[. وبدال
الكامنة وراء الصراع، ضمنت جهود سوليدير استمرار النزوح الجماعي لسكان بيروت، من داخل املدينة، 

نحو مناطق الفصل بحكم األمر الواقع، وبذلك؛ ضمنت اإلمكانات استمرار الصراع من جديد.

بالطبع، لم تكن سوليدير مسؤولة حصرًيا عن تحول بيروت، وال املستفيدة الوحيدة من النهج الليبرالي 
]41] على تشكيل  اللبنانية  الحكومة  أعم، أشرفت  الحرب. بشكل  بعد  اإلعمار  )النيوليبرالي( إلعادة  الجديد 
»تحالف غير مقدس بين سلطات الدولة والهيئات املفترسة للرأسمالية املالية. . . [خالقة] »رأسمالية وحشية 
]42[. أبعد من سوليدير، استفادت  كاسرة« مكرسة لالستحواذ على األصول وخصخصتها وخفض قيمتها« 
مجموعة من املنظمات الدينية-السياسية والخليطة من القطاعين العام والخاص، من اإلمكانات املربحة 
لتراكم رأس املال التي تقدمها أنشطة اإلعمار في مرحلة ما بعد الحرب. اعترف حزب هللا، على سبيل املثال، 
بأن غالبية العمار سيحدث بالضرورة في املناطق ذات األغلبية الشيعية في بيروت. إضافة إلى تمويل الدولة 
الشتات]  في  يعيش  [الذي  البرجوازية  من  النا�شئ  [اللبناني]  الشيعي  »الجزء  تجّمع  هذه،  اإلعمار  ملشاريع 
خالل  من   .]43[ املال«  رأس  بتراكم  فرصه  لتعميق  كوسيلة  واستخدمها  هذه،  املال  رأس  تدفقات  حول   ...
لعب  الرأسمالية(  املشاريع  ملغامرة  املالية  الناحية  من  الضروري  )األداء  بيروت  إعمار  إعادة  في  االستثمار 
حزب هللا أيًضا دوًرا في إمالء شروط البيئة العمرانية املتغيرة في بيروت، وفي التعبير بوضوح عن معنى طائفي 

جديد في أحياء املدينة.

من  وغيرهم  األرا�شي  ومالك  واملتعهدين  والخاصة،  العامة  السياسية  الدينية  املنظمات  تتمتع  اليوم، 
وسطاء السلطة بنفوذ هائل في لبنان، وكل ذلك من دون إشراف عام ديمقراطي، وال يتأثر بآليات املساءلة 
األرا�شي من  )كارتالت( مالك  تكتالت  »الجديدة«( تحكمهما  )والدولة  »الجديدة«  املدينة  وباتت  الواضحة. 
أنهما  على  الحرب،  بعد  ما  مرحلة  في  اإلعمار  وإعادة  األهلية  الحرب  جميعها  فهمت  التي  األصناف،  جميع 
تتعلقان بشكل أسا�شي بالخالف على الفراغ املكاني االجتماعي للبنان. وفي حين أن املرحلة األولى من حرب 
ر البيئة  دمَّ

ُ
قّسم وت

ُ
بيروت اإلبادية قد تكون انتهت رسمًيا في التسعينيات، فإن املرحلة الثانية تزحف، حيث ت

املعمارية في بيروت عبر أسواق رأس املال واملستوحاة من ملستثمرين األجانب.

]39[  - بو عكر، الحاشية رقم 38، ص.19

]40[  - املصدر السابق، ص. 165

]41[  - استفاد الحريري شخصًيا، وهو الذي كان يرأس الحكومة، وكان في مواجهة سوليدير، بشكل كبير من خطط الخصخصة وإعادة اإلعمار.

[42]  - David Harvey, The ‘New’ Imperialism: Accumulation by Dispossession, SOCIALIST REGISTER 72 )2004(

[43]  JOSEPH DAHER, HEZBOLLAH: THE POLITICAL ECONOMY OF LEBANON’S PARTY OF GOD 73 )2016(.
جوزيف ضاهر، حزب هللا: االقتصاد السيا�شي لحزب هللا اللبناني )2016(
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ملاذا هذا أمٌر مهم؟ يمكن للمرء أن يفترض بشكل معقول أن خصخصة وظائف معينة، تشمل إعادة 
اإلعمار، هي نتاج ثانوي طبيعي للحروب الوحشية واملكلفة للغاية، وحيث الحكومات في حالة يرثى لها، مع 
القليل من املوارد، بالكاد ُيتوقع منها أن تقوم بإعادة اإلعمار على نطاق واسع )كما جادل أنصار سوليدير 
ركت جهود إعادة اإلعمار الخاصة في أعقاب حرب إبادية من دون رادع، وغالًبا بشكل 

ُ
في لبنان(. ومع ذلك، ت

مجموعات  لصالح  املتجانسين  غير  لألفراد  الدائم  التهجير  ضمان  للحرب:  األصلية  األهداف  تعزز  حتمي 
متجانسة ومتحالفة مع النظام. 
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إضفاء الطابع الرسمي على األصول غير الرسمية في سياقات حروب اإلبادة

دون  من  الحضري،  املشهد  على  التجانس  وفرض  اإلعمار،  إلعادة  املادي  الفعل  يحدث  أن  يمكن  ال 
»الرسملة« القسرية لفقراء الحواضر، ومن ثم استبعادهم )وإن بشكل عنيد وأحمق( من أسواق رأس املال. 
عادة ما يتم التفكير في رسملة فقراء الحواضر في ما يتعلق بسكان األحياء الفقيرة ومبادرات التنمية التي 
]44[. ومع ذلك، تحدث الرسملة أيًضا من خالل عملية  تهدف إلى تسخير األصول الخفية لفقراء الحواضر 
التي نوقشت في القسم السابق،  البيئة املعمارية  في  إعادة اإلعمار بعد الحرب. من أجل إجراء التعديالت 
اإلبادي، بشكل عام،  اإلعمار  بإعادة  املستهدفة  املناطق  في  السابقين  السكان  االستيالء على أصول  يجب 
من  أفراد  إلى  قانوني  بشكل  األصول  هذه  ل 

َ
نق

ُ
ت ذلك  وبعد  الحالة؛  حسب  املعارضين،  أو  الحواضر  فقراء 

املجموعة اإلثنية أو العرقية أو غيرها من جماعة األغلبية في السلطة، على نحو يسمح بفرض التجانس أبعد 
من آثار التحسين والفصل الصنعي السريع، كما هو مرئي في البوسنة وبيروت. 

إذا كان تقنين حقوق امللكية، في املسار العادي للتحضر الرأسمالي، يجعل األصول غير املوثقة سابًقا 
للفقراء »منظورة، ويمكن الوصول إليها من قبل الالعبين األقوى في السوق، مثل متعهدي ومالكي العقارات« 
نَجز من خاللها إعادة تنظيم الثروة وتراكمها« ]46[، في 

ُ
]45[، ومن ثّم يجعل من هذه األصول »الوسيلة التي ت

سياق حرب اإلبادة؛ فسيكون الندماج بعض األفراد في السوق أهمية حادة. وكما ناقشت هذه الدراسة، 
تسعى  الحرب:  بعد  اإلعمار  وإعادة  اإلبادية  الحرب  أهداف  بين  متبادلة  )قوامية(  تأسيسية  عالقة  هناك 
الحروب اإلبادية إلى تهيئة الظروف إلعادة تشكيل املدينة، وإعادة تشكيل املدينة إلى حد ما يستدعي الحرب 
العامة  الفضاءات  األماكن/  إزالة  )تتضمن  متغيرة  معمارية  لبيئة  املادي  الفْرض  فإن  ذلك،  ومع  اإلبادية. 
كمختبرات محتملة للمعارضة( ليس سوى أحد عناصر عملية إعادة اإلعمار. يعّد منع تكوين حقوق امللكية 
إمكانية  منع  ثّم  ومن  السابقين،  املدينة  سكان  من  كبيرة  مساحات  على  إليها  الوصول  يمكن  التي  الدائمة 
العودة املجدية لالجئين واملهجرين داخلًيا عند انتهاء األعمال العدائية، عنصًرا ثانًيا. وبشكل أكيد، غالًبا ما 
قام حقوق امللكية االحتكارية من خالل أنظمة حيازة األرا�شي غير الرسمية بعد الحرب، ولكن هذه الحقوق 

ُ
ت

ال تنطبق إال على أفراد ومنظمات معينة. 

البوسنة،  في  التي حدثت  امللكية  لحقوق  اإلجرائي  التخصيص  الرسملة هذه عن  مّيز عملية 
ُ
ت أن  يجب 

بموجب آلية استعادة األمالك التي أنشأتها اتفاق دايتون للسالم )DPA(. سعت العمليات اإلدارية املعمول 
إلشغالها  املعروفين،  مالكيها  أو  األصليين،  شاغليها  إلى  املمتلكات  إعادة  إلى  أسا�شي  بشكل  البوسنة  في  بها 
املستقبلي الدائم، على الرغم من نجاحهم القليل. في حالة إعادة اإلعمار بعد الحرب، فإن رسملة األصول 
العقارية غير الرسمية أو املجتمعية تتعلق بإعادة هيكلة السلطة وإعادة تعيين الحقوق، بوساطة من النظام 

]44[  - انظر الجزء الثاني، الفقرة أ

[45]  - Ananya Roy, supra note 69

[46]  - Id.
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مرئية  هذه  الخاصة  الرسملة  عملية  كانت  املرغوبة.  »املتجانسة«  واملجموعات  السكان  لصالح  الحاكم، 
اإلسكان  إلى  اجتماعًيا  اململوك  اإلسكان  االنتقال من  البوسنة، من خالل  في  وبيروت؛  البوسنة  في كل من 
الخاص، وفي بيروت، مقابل مخطط تعويضات سوليدير، ونقل ملكية جميع األرا�شي داخل وسط بيروت، 
إلى ممتلكات خاصة تحتفظ بها الشركة العقارية القابضة. إن كون مثل هذه التدابير قانونية ال تخفف من 
هدفها اإلبادي. لنتذكر أن امللكية هي سلعة مادية وتجريدية: تتمتع »امللكية« بسلطة املطالبة في ما يتعلق 
بإضفاء الطابع الرسمي على أحد األصول العقارية، وهو جعل العالقة واملستقبلية لشخص ما بمكان أو 
�شيء ما عالقة مرئية وواضحة. في البوسنة وبيروت، يعّد املنح االنتقائي هذا لسلطة للمطالبة جزًءا ال يتجزأ 

من الحرب اإلبادية وإعادة اإلعمار اإلبادية ]47[. 

]47[  - لالطالع على مثال آخر لهذه العملية، انظر بشكل عام صبري جريس، الهيكل القانوني ملصادرة واستيعاب األرا�شي العربية في إسرائيل، 
املجلد الثاني، دراسات فلسطينية 104-82 )1973( )مناقشة كيف قامت الحكومة اإلسرائيلية بإضفاء الشرعية على آليات املصادرة(. في ضوء 
كانت  املمتلكات  االنتقائية ألصول  الرسملة  أن  يظهر  املحتلة،  الفلسطينية  واألرا�شي  إسرائيل  في  بالسيادة  للمطالبات  عليها  املتنازع  الطبيعة 

ضرورية ملشروع بناء الدولة اإلسرائيلية.
see generally Sabri Jiryis, The Legal Structure for the Expropriation and Absorption of Arab Lands in Israel, 2 J. OF PALESTINE 
STUDIES 82–104 )1973(
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إعادة النظر في مبادئ بينهيرو )Pinheiro( وإعادة اإلعمار بعد الحرب

من الضروري أن ندرك أن الصراعات قد تنشأ حول العنف اإلبادي، وأن هناك إمكانية لالستفادة من 
إعادة اإلعمار، لتحقيق اإلزالة الدائمة للفضاءات/ املساحات الخاصة والعامة غير املتجانسة من االختالط 
الحضري. كما يوضح الجزءان الثاني والثالث من هذه املذكرة/ الدراسة، فإن الفشل في االنتباه إلى العناصر 
اإلبادية في صراع معين، وتنفيذ آلية إدارية على غرار آلية بينهيرو، يسهل العداء اإلبادي بعد الصراع ويزعزع 
احتماالت السالم الدائم. يجب أن تراعي أي جهود في مرحلة ما بعد الصراع لتهيئة الظروف لعودة الالجئين 
واملهجرين داخلًيا كيفية تعميم املنطق اإلبادي خالل الصراع، وإلى أي مدى أدركت الدول )وخاصة األنظمة 
االستبدادية( أنها قد تستخدم خطاب الحقوق التي أقرتها مبادئ بينهيرو لفرض السلطة السيادية وترسيخها. 
مع اقتراب الحرب في سورية بشكلها الحالي من نهايتها املتقلقلة، تبنت الكيانات السياسية والحلفاء السوريون 
النظام.  مع  التطبيع  مقابل  داخلًيا،  واملهجرين  الالجئين  بعودة  اسمًيا  يرحب  الذي  اإلعمار  إعادة  خطاب 
التي  املمتلكات  مقاربة إلعادة  اعتماد  كبيرة، سواء من  أخطار  الرابع، هناك  الجزء  يجادل  ذلك، كما  ومع 
تتوافق مع مبادئ بينهيرو، أو رفض املشاركة في أنشطة إعادة اإلعمار في غياب االنتقال السيا�شي في سورية. 
وألن يشرف األسد على عمليات تراكم رأس املال والتحضر، قد يشترط )األسد(، في مقدمة الحل السيا�شي 

للصراع األسا�شي، عدم مناقشة واقع االستبداد في سورية، ويستبعد بعض النتائج السياسية.



مركز حرمون للدراسات المعاصرة

44
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الوضع الحالي في سورية

بحلول نهاية عام 2016، حين انتهى الفصل األول من هذه الدراسة التي تصف الحرب في سورية، كانت 
سورية قد انقسمت بالفعل بين فصائل ]1[، ونجح نظام األسد في استعادة السيطرة على جزء كبير من سورية. 
باتت أكبر أربع مدن في سورية -دمشق وحمص وحماة وحلب- تحت سيطرة الحكومة، اآلن، وتسيطر قوات 
األسد على حدود سورية مع لبنان، وعلى الحدود الجنوبية للبالد، وأعادت فتح املنفذ البري إلى العراق ]2[. 
إدلب، وهي محافظة تقع في الشمال الغربي من سورية، تتمتع بأهمية استراتيجية، وهي آخر منطقة رئيسة 
متبقية من األرا�شي خارج سيطرة الحكومة، وتقدر مصادر مختلفة أن هناك ما بين 20 -100 ألف مقاتل في 
املحافظة ]3[. في حين كان الهدف من اتفاق أيلول/ سبتمبر 2018، بين تركيا وروسيا، إحباط هجوم عسكري 
]4[، سمح اتفاق وقف إطالق النار بالوساطة  واسع النطاق على إدلب من قبل القوات السورية والروسية 
بين الجماعات املسلحة املناهضة للحكومة، في أوائل كانون الثاني/ يناير 2019، لهيئة تحرير الشام )سابًقا 
اتفاق  استقرار  بزعزعة  مهددة  املحافظة،  في  سيطرتها  بتعزيز  »هتش«(  باسم  إليها  املشار  النصرة،  جبهة 
وقف التصعيد ]5[. تنظر بعض التعليقات األخيرة إلى أن »هجوم األسد على إدلب، املدعوم بالقوات الجوية 
الروسية، هو مسألة وقت. األسد مصمم على استعادة السيطرة على كل سورية . . . أما موسكو، فهي قلقة 
بشأن تجدد املعارك الخارجية مع جيرانها في آسيا الوسطى في إدلب« ]6[. تركيا، من جانبها، ال تزال تعمل على 

]1[  - Heller and Asher-Schapiro, supra note 25.

]2[  - Aron Lund, Syria’s Civil War: Government Victory or Frozen Conflict?, FOI 39 )Dec. 2018(, https://www.foi.se/rest-api/
report/FOI-R--4640--SE [https://perma.cc/3E9C-T4Q4].

)تحالف  للتحرير  الوطنية  باسم »هتش«(، والجبهة  إليها  النصرة سابًقا، ويشار  الشام )جبهة  في هيئة تحرير  املقاتلين، أعضاء  بين  - من    ]3[
املتمردين السوريين املرتبطين بالجيش السوري الحر واملدعوم من تركيا(، وحراس الدين )وهو مجموعة متمردة مرتبطة بالقاعدة(، والحزب 

اإلسالمي التركستاني )مجموعة مسلحة يسيطر عليها معظمها األويغور الصينيون(.
Reality Check Team, Syria: Who’s in Control of Idlib?, BBC NEWS )Sept. 7, 2018(, https://www.bbc.com/news/world-45401474 
[https://perma.cc/JU7E-32ZF].

]4[  - في 17 أيلول/ سبتمبر 2018، اتفقت تركيا وروسيا على إنشاء منطقة عازلة بعمق 25-15 كيلومتًرا في إدلب، واإلشراف على إزالة جميع 
األسلحة الثقيلة من املنطقة. انظر عمر كاراسابان، اتفاق إدلب ونماذج أخرى من اللغز السوري، معهد بروكينغز )17 أيلول/ سبتمبر 2018(،
Omer M. Karasapan, The Idlib Agreement and Other Pieces of the Syrian Puzzle, BROOKINGS INST. )Sept. 17, 2018(, https://
www.brookings.edu/blog/future-development/2018/09/17/the-idlib-agreement-and-other-pieces-of-the-syrian-puzzle/ 
[https://perma.cc/7WZZ-MWAZ].

]5[  - Zouhir Al Shimale, Syria’s Idlib Province Seized by HTS Militants After Deal With Rebels, MIDDLE EAST EYE )Jan. 
10, 2019(, https://www.middleeasteye.net/news/hardline-militants-seize-control-syrias-idlib-province-after-deal-reb-
els-217538802 [https://perma.cc/7W65-M7TJ].

[6]  - Vivian Yee, Cease-Fire in Syria’s Idlib Province Is At Risk After Extremists Take Over, N.Y. TIMES )Jan. 26, 2019(, https://

https://www.foi.se/rest-api/report/FOI-R--4640--SE
https://www.foi.se/rest-api/report/FOI-R--4640--SE
https://www.bbc.com/news/world-45401474
https://www.brookings.edu/blog/future-development/2018/09/17/the-idlib-agreement-and-other-pieces-of-the-syrian-puzzle/
https://www.brookings.edu/blog/future-development/2018/09/17/the-idlib-agreement-and-other-pieces-of-the-syrian-puzzle/
https://www.middleeasteye.net/news/hardline-militants-seize-control-syrias-idlib-province-after-deal-rebels-217538802
https://www.middleeasteye.net/news/hardline-militants-seize-control-syrias-idlib-province-after-deal-rebels-217538802
https://www.nytimes.com/2019/01/26/world/middleeast/syria-war-idlib.html
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وقف تدفق الالجئين من إدلب إلى تركيا، ومنع القوات الكردية من استعادة جوار عفرين ]7[، أو االنضمام 
إلى القوات الحكومية السورية في حملة معاكسة ]8[.

بعيًدا عن شمال غرب سورية، حيث عزز نظام األسد سيطرته على جزء كبير من البالد، تتنافس القوى 
، يهدد االنسحاب 

ً
األجنبية، روسيا وتركيا وإيران وإسرائيل والواليات املتحدة، بشدة على بسط النفوذ، أوال

األول/  كانون  أواخر  في  ترامب  دونالد  الرئيس  إدارة  أعلنته  الذي  سورية،  من  األميركية  للقوات  املخطط 
يتنازل  أكراد سورية.  التركي ضد  للهجوم  ]9[، وكذلك خلق مجال  2018، بعودة )داعش( وتمكينها  ديسمبر 
الباقية في  أنها القوة  إليها كثيرون على  االنسحاب األميركي املخطط أيًضا عن السلطة لروسيا التي »ينظر 
أن  ذلك  من  وأكثر   .]10[ األسد  نظام  من  املستمرة  الوحشية  بممارسة  اآلن  حتى  سمحت  حيث  املنطقة«، 
الوجود اإليراني املتنامي في سورية، حيث يعيد األسد فرض سيطرته على البالد، قد يزيد من خطر الضربات 

 انتقامية إيرانية ]11[.
ً

الجوية اإلسرائيلية على األهداف اإليرانية في سورية، وهو ما يشعل أعماال

أدركوا  أثرياء من جنسيات أجنبية،  الدولة، وأفراد  الوحل شركاٌت خاصة مدعومة من  في هذا  تغوص 
يقرب  ما  بعد   ،

ً
وإجماال اإلبادي.  اإلعمار  إعادة  األفق:  في  تلوح  سورية  حرب  من  الثانية  املرحلة  أن  جميًعا 

قّدر   ،2017 عام  تقرير  في  سورية.  على  التكلفة  باهظة  أضرار  هناك  كانت  القتال،  من  سنوات  ثماني  من 
 .]12[ البنك الدولي أن 27 في املئة من املساكن تضررت بالكامل في سورية، و20 في املئة منها تضررت جزئًيا 
دوالر،  مليار   120 بنحو  يقدر  ما  تشمل  دوالر،  مليار   388 من  بأكثر  االقتصادية  الخسائر  إجمالي  قدر 

ُ
وت

www.nytimes.com/2019/01/26/world/middleeast/syria-war-idlib.html [https://perma.cc/W9N9-5TPA].

[7]  - See Carlotta Gall and Anne Barnard, Syrian Rebels, Backed by Turkey, Seize Control, N.Y. TIMES )Mar. 18, 2018(, 
https://www.nytimes.com/2018/03/18/world/middleeast/afrin-turkey-syria.html [https://perma.cc/F3P6-R77G].

]8[  - See Guney Yildiz, Turkey’s Idlib Fears as Syria Offensive Looms, BBC NEWS )Sept. 10, 2018(, https://www.bbc.com/
news/world-middle-east-45474937 [https://perma.cc/T2MV-3H5B].

]9[  - Barbara Starr, Pentagon Warns ISIS Likely to Retake Territory in Syria After US Withdraws, CNN )Feb. 1, 2019(, https://
www.washingtonpost.com/world/us-troop-withdrawal-from-syria-is-a-dream-come-true-for-the-iranians/2018/12/21/
472b316a-04b2-11e9-958c-0a601226ff6b_story.html?utm_term=.919d72b48431 [https://perma.cc/WQ2D-T89V].

]10[  - The Fate of Syria is Now In Russia’s Hands, THE ECONOMIST )Jan. 3, 2019(, https://www.economist.com/lead-
ers/2019/01/05/the-fate-of-syria-is-now-in-russias-hands [https://perma.cc/A7DP-K78J].

]11[  - Center for Preventive Action, The Top Conflicts to Watch in 2019: Syria, COUNCIL FOR FOREIGN REL. )Jan. 10, 2019(, 
https://www.cfr.org/blog/top-conflicts-watch-2019-syria-0 [https://perma.cc/CMW5-XQJD]. See also Liz Sly and Loveday 
Morris, U.S. Troop Withdrawal from Syria Is ‘A Dream Come True for the Iranians’, WASH. POST )Dec. 21, 2018(, https://
www.washingtonpost.com/world/us-troop-withdrawal-from-syria-is-a-dream-come-true-for-the-iranians/2018/12/21/
472b316a-04b2-11e9-958c-0a601226ff6b_story.html?utm_term=.919d72b48431 [https://perma.cc/7EPM-FPZZ].

]12[  - THE TOLL OF WAR: THE ECONOMIC AND SOCIAL CONSEQUENCES OF THE CONFLICT IN SYRIA, WORLD BANK 
GROUP 22 )2017(, https://www.worldbank.org/en/country/syria/publication/the-toll-of-war-the-economic-and-social-
consequences-of-the-conflict-in-syria [https://perma.cc/3C9X-HSE7].

https://www.nytimes.com/2019/01/26/world/middleeast/syria-war-idlib.html
https://www.nytimes.com/2018/03/18/world/middleeast/afrin-turkey-syria.html
https://www.bbc.com/news/world-middle-east-45474937
https://www.bbc.com/news/world-middle-east-45474937
https://www.washingtonpost.com/world/us-troop-withdrawal-from-syria-is-a-dream-come-true-for-the-iranians/2018/12/21/472b316a-04b2-11e9-958c-0a601226ff6b_story.html?utm_term=.919d72b48431
https://www.washingtonpost.com/world/us-troop-withdrawal-from-syria-is-a-dream-come-true-for-the-iranians/2018/12/21/472b316a-04b2-11e9-958c-0a601226ff6b_story.html?utm_term=.919d72b48431
https://www.washingtonpost.com/world/us-troop-withdrawal-from-syria-is-a-dream-come-true-for-the-iranians/2018/12/21/472b316a-04b2-11e9-958c-0a601226ff6b_story.html?utm_term=.919d72b48431
https://www.economist.com/leaders/2019/01/05/the-fate-of-syria-is-now-in-russias-hands
https://www.economist.com/leaders/2019/01/05/the-fate-of-syria-is-now-in-russias-hands
https://www.cfr.org/blog/top-conflicts-watch-2019-syria-0
https://www.washingtonpost.com/world/us-troop-withdrawal-from-syria-is-a-dream-come-true-for-the-iranians/2018/12/21/472b316a-04b2-11e9-958c-0a601226ff6b_story.html?utm_term=.919d72b48431
https://www.washingtonpost.com/world/us-troop-withdrawal-from-syria-is-a-dream-come-true-for-the-iranians/2018/12/21/472b316a-04b2-11e9-958c-0a601226ff6b_story.html?utm_term=.919d72b48431
https://www.washingtonpost.com/world/us-troop-withdrawal-from-syria-is-a-dream-come-true-for-the-iranians/2018/12/21/472b316a-04b2-11e9-958c-0a601226ff6b_story.html?utm_term=.919d72b48431
https://www.worldbank.org/en/country/syria/publication/the-toll-of-war-the-economic-and-social-consequences-of-the-conflict-in-syria
https://www.worldbank.org/en/country/syria/publication/the-toll-of-war-the-economic-and-social-consequences-of-the-conflict-in-syria
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الستعادة البنية التحتية األساسية واملنازل واألشياء املادية األخرى ]13[. وقد فرَّ أكثر من نصف سكان سورية 
)محسوبين وفًقا لتعداد عام 2010( إما من البالد بالكامل وإما بقوا داخلها ]14[. بينما يتصالح املجتمع الدولي 
مع نفسه على حتمية استمرار سيطرة األسد على الحكومة السورية، حتى مع استمرار النشاط العسكري في 
أجزاء من سورية، فقد تحول االنتباه اآلن إلى معالجة األضرار التي أصابت البنية التحتية لسورية، وتسهيل 
عودة السوريين الذين فروا من بيوتهم. ولوحظ في دراسات الحالة التي تمت مناقشتها سابًقا أن االعتبارات 
العسكرية اإلستراتيجية واملصالح األجنبية واملحلية تشير -عملًيا- إلى أن األسد وحلفاءه، في ظل غياب انتقال 
سيا�شي ذي مغزى في سورية، سيبذلون قصارى جهدهم لترسيخ تجانس املساحات/ الفضاءات الحضرية في 

البلد، واالستفادة من استراتيجيات إعادة اإلعمار اإلبادية للقيام بذلك.

[13]  - The Latest: UN Says Civil War Has Cost Syria $388B In Damage, AP NEWS )Aug. 9, 2018(, https://www.apnews.com/
aa0aaa2c44cd430196f572227b45c150 [https://perma.cc/7XAU-DJJP].

[14]  - THE TOLL OF WAR, supra note 172, at 47.

https://www.apnews.com/aa0aaa2c44cd430196f572227b45c150
https://www.apnews.com/aa0aaa2c44cd430196f572227b45c150
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إعادة اإلعمار اإلبادية في سورية ما بعد الحرب: توقع

مشاريع املدن الكبرى في املدن السورية الرئيسة. 	

كما نوقش سابًقا، كان عمل تفكيك »املدينة« في سورية )فضاء/ مساحة غير متجانسة من االختالط 
إلى أن  للحرب األهلية، هذه ليست مصادفة، نظًرا  الرئيسية  املكونات  املدنية( أحد  واالحتجاج واملشاركة 
من  الواردة  التقارير  تصف  املحيطية(.  )املناطق  البالد  أطراف  يبلغ  أن  قبل  سورية،  مدن  في  نشأ  التمرد 
سورية اآلن مدنها بشكل مختلف، إنها »أرض القيامة« ]15[، ربما تشبه الجحيَم على األرض« ]16[، و«أرا�شي 
]17[. وعلى  املباني التي سويت باألرض اليباب، والركام الخرساني والجدران املحشوة/ التي ثّقبها بالرصاص« 
ذلك؛ فإن عودة الالجئين أو املهجرين داخلًيا إلى ديارهم األصلية، وال سّيما أولئك الذين ينحدرون من املدن 
الضخمة مطلوبة. ومع  التأهيل  إعادة  أن جهود  في  ]18[. ال جدال  أمٌر مستحيل عملًيا  في سورية،  الرئيسة 
ذلك، حتى اآلن أعربت كثير من الجهات الفاعلة الرئيسة في املجتمع الدولي عن شكوك حول حكمة تمويل 
مشاريع إعادة اإلعمار الضرورية، في غياب انتقال سيا�شي ذي مغزى. على سبيل املثال، ذكر االتحاد األوروبي 
أنه »لن يكون جاهًزا للمساعدة في إعادة إعمار سورية؛ ما لم تبدأ عملية انتقال سيا�شي شامل وحقيقي، يتم 
التفاوض بخصوصه من قبل األطراف السورية في الصراع على أساس قرار مجلس األمن 2254 ]19[ وبيان 

]15[  - Sheena McKenzie, How Seven Years of War Turned Syria’s Cities Into ‘Hell on Earth’, CNN )Mar. 15, 2018(, https://
www.cnn.com/2018/03/15/middleeast/syria-then-now-satellite-intl/index.html [https://perma.cc/R9HG-5JZT].

[16]  - Id.

[17]  - Samuel Osborne, Aleppo: 3,000 to Leave Destroyed Syrian City After Evacuations Stalled For A Day, INDEPENDENT 
)Dec. 16, 2016(, https://www.independent.co.uk/news/world/middle-east/aleppo-evacuation-3000-syria-city-war-pro-as-
sad-leave-stall-for-day-a7489096.html [https://perma.cc/8PXH-9VY8].

]18[  - ال تزال هناك عقبات إضافية أمام العودة، تشمل خطر التجنيد اإلجباري واأللغام والذخائر غير املنفجرة، ونقص الوثائق. انظر:
UN Says 250,000 Refugees Could Return to Syria in 2019, AL-JAZEERA )Dec. 11, 2018(, https://www.aljazeera.com/
news/2018/12/250000-refugees-return-syria-2019-181211134022694.html [https://perma.cc/U3B3-JCR3].

]19[  - انظر قرار مجلس األمن رقم 2254 )18 كانون األول/ ديسمبر 2015( )الدعوة إلى وقف إطالق النار وتسوية سياسية في سورية من خالل 
املفاوضات الرسمية؛ وأيًضا، املطالبة بإجراء انتخابات حرة ونزيهة تحت إشراف األمم املتحدة(.

https://www.cnn.com/2018/03/15/middleeast/syria-then-now-satellite-intl/index.html
https://www.cnn.com/2018/03/15/middleeast/syria-then-now-satellite-intl/index.html
https://www.independent.co.uk/news/world/middle-east/aleppo-evacuation-3000-syria-city-war-pro-assad-leave-stall-for-day-a7489096.html
https://www.independent.co.uk/news/world/middle-east/aleppo-evacuation-3000-syria-city-war-pro-assad-leave-stall-for-day-a7489096.html
https://www.aljazeera.com/news/2018/12/250000-refugees-return-syria-2019-181211134022694.html
https://www.aljazeera.com/news/2018/12/250000-refugees-return-syria-2019-181211134022694.html
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املساعدات  على  اإلنفاق  من  انسحابها   2018 خريف  في  املتحدة  الواليات  أعلنت  وكذلك   .]21[  ،]20[ جنيف 
املدنية، مستشهدة بهزيمة داعش، ومشيرة إلى أن املساهمات من الحلفاء األميركيين، مثل اململكة العربية 

السعودية، ستعوض أي نقص ناتج في تمويل إعادة اإلعمار [22[.

في غياب تدخل حازم من الواليات املتحدة ونظرائها األوروبيين، باتت روسيا وإيران ونظام األسد نفسه 
عن  التخلي  على  الغربية  الدول  روسيا  ت 

ّ
حث أن  سبق   .]23[ اإلعمار  إعادة  عملية  في  هائل  بنفوذ  يتمتعون 

العقوبات ضد سورية والقادة السوريين البارزين. ومع ذلك، فإن »الهجوم الدبلوما�شي الرو�شي« [قائم] على 
فرضيتين ضعيفتين: مناخ جديد من االستقرار بقيادة األسد، للسماح بعودة ما يقرب من 6 ماليين الجئ 
من خارج سورية، وهو األمر الذي يجب أن يفتح التمويل الذي يقوده االتحاد األوروبي إلعادة اإلعمار في 
في  النظام  بتغيير  اإلعمار  إعادة  أموال  لربط  تسعى  الغربية  الدول  دامت  ما  أخرى:  بكلمات   .]24[ سورية« 
سورية، فستظل روسيا تستخدم الوعود بعودة الالجئين كجزرة، للحصول على مثل هذا التمويل من الدول 
التي تعارض بشكل أسا�شي استمرار تحكم األسد الخانق. إن الجهود الدبلوماسية الروسية التي لم تسفر 
عن نتائج حتى اآلن هي حصيلة قليلة لروسيا أو األسد، نظًرا إلى أن األموال األجنبية بدأت تتدفق إلى املناطق 
الحضرية الرئيسة في سورية، واملستثمرون من داخل سورية وخارجها يسجلون الشركات بسرعة، ويحصلون 
على عقود مربحة، خاصة في قطاع البناء ]25[. من دون التهديد بدخول األموال الغربية إلى سورية في املستقبل 

]20[  - األمين العام، رسالتان متطابقتان مؤرختان في 5 تموز/ يوليو 2012 موجهتان من األمين العام إلى رئيس الجمعية العامة ورئيس مجلس 
 من أعضاء اإلدارة الحالية 

ً
األمن، UN Doc A / 66/865 )2012( )تدعوان إلى إقامة هيئة حاكمة لفترة انتقالية في سورية يمكن أن تضم كال

وجماعات املعارضة(.

نيابة عن الدول الخمس  الثمانية، الذي أدلى به السفير أولوف سكوغ  البيان املشترك لدول االتحاد األوروبي  - السفير أولوف سكوغ،    ]21[
األعضاء في االتحاد األوروبي في مجلس األمن )فرنسا، وهولندا، وبولندا، والسويد، واململكة املتحدة(، والسابقة )إيطاليا( واملستقبلية )بلجيكا 

وأملانيا( الدول األوروبية األعضاء في مجلس األمن ُيظهرون استمرارية موقف االتحاد األوروبي من سورية )17 تشرين األول/ أكتوبر 2018(، 
https//:www.government.se/statements/2018/10/eu8-joint-statement-on-syria/ [https://perma.cc/5YU6-8YXS].

]22[  - Krishnadev Calamur, The U.S. Will Spend Billions in Syria—Just Not On Rebuilding It, ATLANTIC )Aug. 20, 2018(, 
https://www.theatlantic.com/international/archive/2018/08/us-syria/567895/ [https://perma.cc/U37Z-YMGA].

[23]  - Richard Salame, The Syrian War is Still Raging, But the Battle Over Reconstruction Has Already Begun, NATION )Sept. 
5, 2018(, https://www.thenation.com/article/the-syrian-war-is-still-raging-but-the-battle-over-reconstruction-has-already-
begun / [https://perma.cc/PC2Y-NUFP].

[24]  - David Gardner, Russia launches a diplomatic offensive on rebuilding Syria, FIN. TIMES )Aug. 21, 2018(, https://www.
ft.com/content/e89d42f0-a539-11e8-8ecf-a7ae1beff35b [https://perma.cc/SZH4-QU95].

]25[  - استفاد رجال األعمال السوريون املوالون والدول الداعمة لنظام األسد من عقود إعادة اإلعمار في وقت مبكر من عام 2017. انظر 
األول/  )20 تشرين  بولي�شي  واإليرانية، فورين  الروسية  للشركات  املثمرة  العقود  تق�شي على  السورية  اإلعمار  إعادة  -إبراهيميان،  آلين  بيثاني 

أكتوبر 2017(،
https//:foreignpolicy.com/2017/10/20/syrian-reconstruction-spells-juicy-contracts-for-russian-iranian-firms-china-civ-
il-war/ [https://perma.cc/VM3Q-5PLZ].

)»في آب/ أغسطس 2017، توافدت شركات من عشرين دولة تقريًبا إلى سورية للمشاركة في معرض دمشق الدولي ... و[أعلن] بشكل أسا�شي 
عن فتح البالد للعمل مرة أخرى ... الشركات من الدول التي حاربت نظام األسد غير مدعوة«( ورد أنه بعد املعرض، ُعقدت صفقات بقيمة 850 

https://www.government.se/statements/2018/10/eu8-joint-statement-on-syria/
https://www.theatlantic.com/international/archive/2018/08/us-syria/567895/
https://www.thenation.com/article/the-syrian-war-is-still-raging-but-the-battle-over-reconstruction-has-already-begun
https://www.thenation.com/article/the-syrian-war-is-still-raging-but-the-battle-over-reconstruction-has-already-begun
https://www.ft.com/content/e89d42f0-a539-11e8-8ecf-a7ae1beff35b
https://www.ft.com/content/e89d42f0-a539-11e8-8ecf-a7ae1beff35b
https://foreignpolicy.com/2017/10/20/syrian-reconstruction-spells-juicy-contracts-for-russian-iranian-firms-china-civil-war/
https://foreignpolicy.com/2017/10/20/syrian-reconstruction-spells-juicy-contracts-for-russian-iranian-firms-china-civil-war/


مركز حرمون للدراسات المعاصرة

50

القريب ]26[، يمكن لـألسد وحلفائه ضمان أن تكون جميع مشاريع إعادة اإلعمار تحت سيطرتهم، وبذلك؛ 
هم أحرار في إقامة أنماط السيطرة االستبدادية املرئية في لبنان، على وجه الخصوص. 

ُيعد املرسوم رقم 66 ]27[ والقانون رقم 10 ]28[ )تعرضنا لوصف موجز لهما في الجزء األول( واملرسوم رقم 
19 ضروريين لهذه العملية. في أيار/ مايو 2015، صدر املرسوم رقم 19 الذي يخول البلدات واملدن »إنشاء 
بناء  [الذي يشمل]   .  . املناطقية.  أو  )املدينية(  شركات قابضة خاصة إلدارة األصول واملمتلكات الحضرية 
البنية التحتية وإصدار تصاريح البناء وإدارة املعامالت املالية للمدن أو املحافظات.... وستنفذ هذه املهام 
نشئت 

ُ
الشركات الفرعية التي ربما يمتلكها القطاع الخاص بالكامل« ]29[، تحت رعاية هذه املراسيم، فقد أ

شركات مختلطة بين القطاعين العام والخاص، مثل شركة دمشق الشام ]30[. ويمتلكها رجال أعمال بارزون 
لهم صالت عميقة مع األسد ]31[، وقد أثبتوا أنهم يمتلكون مناعة إلى حد كبير تجاه العقوبات الغربية، نظرا 

 في إعادة بناء سورية. انظر جوزيف ضاهر، امليليشيات ورأسمالية املحسوبة 
ً

مليون يورو على األقل، مما أفاد الشركات الروسية املوعودة أوال
تعوق إعادة إعمار سورية، )أيلول/ سبتمبر 2017(.

https//:www.opendemocracy.net/north-africa-west-asia/joseph-daher/militias-and-crony-capitalism-to-hamper-syria-re-
construction [https://perma.cc/7ARB-6F7F].

]26[  - يواجه االتحاد األوروبي معضلة، سواء لتمويل إعادة اإلعمار في مسًعى ملنع النتائج السياسية التي تتوقعها هذه الدراسة، ومن ثم إضفاء 
الشرعية على األسد إلى حد ما، أو رفض تمويل أي إعادة إعمار بالكامل. إن مصدر األموال لهذه املشاريع أمر بالغ األهمية، حيث إن مصادر 

التمويل املعرضة لإلشراف الدولي أو العقوبات قد تساعد في منع النتائج اإلبادية املتوقعة هنا.

[27]  - Rollins, supra note 42.

]28[  - Q&A: Syria’s New Property Law, supra note 56.

]29[  - Maha Yahya, The Politics of Dispossession, CARNEGIE MIDDLE EAST CTR. )May 9, 2018(, https://carnegie-mec.org/
diwan/76290 [https://perma.cc/B63L-EUTX].

[30]  - Rollins, supra note 42.

]31[  - من بين أبرز مالكي أغلبية األسهم في دمشق الشام، رامي مخلوف، ابن خال بشار األسد وأحد أغنى الرجال في سورية. على الرغم من أن 
ا للعقوبات طويلة األمد من وزارة الخزانة األميركية واالتحاد األوروبي، لم يبرهن أي نظام للعقوبات عن قيمة ذات مغزى بشكل 

ً
مخلوف كان هدف

خاص، نظًرا مللكيته لشركة سيريتل Syriatel، وهي واحدة من شركتي الهاتف املحمول املرخصتين فقط في سورية وغيرها من مصادر الدخل 
نشئت من خالل العالقات مع إيران وروسيا. يونس أحمد، رجال األعمال في سورية، يستثمرون في إعادة اإلعمار في مرحلة بعد 

ُ
املربحة التي ا

الحرب، العربي األسبوعية، 5 أيار/ مايو 2016،
https//:thearabweekly.com/syrias-businessmen-invest-post-war-reconstruction [https://perma.cc/VV6N-B9SE].

ا لالحتجاجات املناهضة للحكومة في درعا، حيث هتف بعض املتظاهرين »سنقولها عاملكشوف، يسرقنا رامي 
ً
وبحسب ما ورد كان مخلوف هدف

مخلوف«. الدائرة الداخلية لبشار األسد، أخبار بي بي �شي، 20 تموز/ يوليو 2012،
https//:www.bbc.com/news/world-middle-east13216195- [https://perma.cc/P5K4-D5YE].

 تنفيذًيا أقّر االتحاد األوروبي عقوبات عليهم في 
ً

سامر فوز هو رجل أعمال سوري ثاٍن ومستثمر بارز في الشركة، وواحد من أحد عشر مسؤوال
أوائل كانون الثاني/ يناير 2019. لويزا لفلوك، سورية مستعدة للترحيب باملستثمرين، لكن أوروبا تريد منع ذلك، واشنطن بوست، 23 كانون 

الثاني/ يناير 2019،
https//:www.washingtonpost.com/world/middle_east/syria-is-ready-to-court-investors-but-europe-wants-to-prevent-
that/2019/01/23/a40abe52-1e4b11-e9-a759-2b8541bbbe20_story.html?utm_term12.=a602f24bb9

https://www.opendemocracy.net/north-africa-west-asia/joseph-daher/militias-and-crony-capitalism-to-hamper-syria-reconstruction
https://www.opendemocracy.net/north-africa-west-asia/joseph-daher/militias-and-crony-capitalism-to-hamper-syria-reconstruction
https://carnegie-mec.org/diwan/76290
https://carnegie-mec.org/diwan/76290
https://thearabweekly.com/syrias-businessmen-invest-post-war-reconstruction
https://www.bbc.com/news/world-middle-east-13216195
https://www.washingtonpost.com/world/middle_east/syria-is-ready-to-court-investors-but-europe-wants-to-prevent-that/2019/01/23/a40abe52-1e4b-11e9-a759-2b8541bbbe20_story.html?utm_term=.12a602f24bb9
https://www.washingtonpost.com/world/middle_east/syria-is-ready-to-court-investors-but-europe-wants-to-prevent-that/2019/01/23/a40abe52-1e4b-11e9-a759-2b8541bbbe20_story.html?utm_term=.12a602f24bb9
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لصالتهم الوثيقة بروسيا وإيران. املشروع املمّيز لدمشق الشام -ماروتا سيتي Marota City- مستمر. يقع هذا 
املشروع في بساتين الرازي، وهي واحدة من أول مواقع االحتجاج في ضواحي دمشق، والغاية املقصودة من 
بالذكر  الجدير  ]32[. ومن  بالتجزئة  للبيع  بناء شقق فاخرة متعددة االستخدامات ومجمع  ماروتا سيتي هي 
معت بسرعة، وغادرت قوات األسد إلى حد كبير املنطقة، من دون 

ُ
أن االحتجاجات في بساتين الرازي قد ق

جلي جميع السكان وُجرفت املنطقة بالكامل. مرة أخرى، إن بناء 
ُ
مساس بها ]33[. كما رأينا في بيروت، فقد أ

هذا املشروع مرهون بطرد السكان السابقين والغاية النهائية له -بمجرد اكتماله- أن املساكن التي كانت ذات 
النظام فقط،  إلى جانب  للمعارضة سوف تصبح -وفق كل االحتماالت- من األفراد املصطفين  يوم مؤيدة 

والثروة الناتجة عن املشروع ستكون من نصيب مؤيدي األسد واملستثمرين األجانب.

طط لها في 
ُ

)ماروتا سيتي( هي واحدة من كثير من املشاريع العمالقة الحضرية/ املدينية املماثلة التي خ
جميع أنحاء سورية، ومنها »حلم حمص Homs Dream« في محافظة حمص، وهو مشروع تقوده الشركة 
في  مكاتب]  [ولها  دمشق  في  »مقرها  بأنها  نفسها  تصف  خاصة  شركة  وهي  والتطوير،  لالستثمار  السورية 
اإلمارات العربية املتحدة، وروسيا والواليات املتحدة، وتسعى إلى »البدء. . . بمشاريع مكثفة لرأس املال على 
املدى الطويل واملتوسط، وتهدف إلى تحقيق عوائد قوية وتعزيز التنويع وتوظيف األموال ضمن االقتصاد 
السوري« ]34[. تم التخطيط للمشروع في وسط جورة الشياح، وهي معقل للمعارضة ]35[. هذه املشاريع، من 
بين مشاريع أخرى، إشكالية من كل الجوانب واألوجه؛ فهي مخصصة للبناء في املناطق التي كانت تسكنها في 
ّرغ عديد منها من سكانها تقريًبا بعد أعوام من القتال، وهي مشاريع رأسمال 

ُ
السابق قوى املعارضة، التي ف

ضخم ستغير األحياء بشكل ال رجعة فيه. الالجئون واملهجرون داخلًيا الذين سُيسَمح لهم بالعودة، إلى دمشق 
 من ممتلكاتهم 

ً
وحمص وحلب ومدن سورية األخرى، سيجدون مجمعات تجارية فاخرة باهظة الثمن، بدال

الرسمية أو غير الرسمية، وفي ظل عدم وجود مساكن بأسعار معقولة، سيتم طردهم إلى »األطراف« ]36[، 
إلى جنب مع  الديموغرافي جنًبا  التغيير  واملعارضة. سُيفَرض  املساواة  التنافس والصراع وعدم  إلى مناطق 

احتمال استمرار الصراع واالضطرابات في املساكن غير الرسمية على أطراف املدن السورية بالقوة. 

تأسست  التي  والخاص  العام  القطاعين  بين  املختلطة  الشركات  واألفراد خلف  نظام األسد  سيستفيد 

 [https://perma.cc/87VB-VTNW].

[32]  - Luxury Marota City Project Shows Blueprint for Syria’s Rebuilding Plans, ARAB NEWS )Nov. 5, 2018(, http://www.
arabnews.com/node/1399411/middle-east [https://perma.cc/TH4N-AYLR].

[33]  - Id.

[34]  - SIDC At A Glance, Syrian Investment & Dev. Corp. )last visited Feb. 2, 2019(, https://www.syrian-investment.com/
about-us/ [https://perma.cc/2GNZ-GD63].

[35]  - See NO RETURN TO HOMS, THE SYRIA INSTITUTE and PAX )2017(, http://syriainstitute.org/wp-content/up-
loads/2017/02/PAX_REPORT_Homs_FINAL_web_single_page.pdf [https://perma.cc/YQK8-NK8Y].

[36]  - BOU AKAR, supra note 38
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في محافظات سورية، واملمولون الروس واإليرانيون بشكل كبير من هذا الترتيب. وكما رأينا في بيروت، فإن 
التراكم من خالل نزع امللكية يوزع السلطة عبر شبكات من املستثمرين ووكالء الدولة االستبدادية الذين 
األسد  بين  واملوارد،  الثروة  نفسه  الوقت  في  العملية  هذه  ستوزع  سورية،  في  محكمة؛  لسيطرة  يخضعون 
والزبائن املحليين واألجانب، وسيتم تأمين مكانة لنظام األسد كقوة سورية ذات سيادة. من الجدير بالذكر 
أنه على عكس البوسنة ولبنان، حيث عززت عملية إعادة اإلعمار أهدافها اإلبادية، ال توجد عملية انتقال 
 ليبرالية جديدة )نيوليبرالية(. على 

ً
سيا�شي تلوح في األفق في سورية، التي تظهر حكومتها منذ مدة طويلة ميوال

هذا النحو، فإن جذور عمليات تراكم رأس املال املوصوفة في هذا القسم هي أكثر عمًقا، وأكثر مناعة وكتًما 
أمام التدخل الدولي، ومن املرجح أن تكتمل هذه املشاريع اإلبادية بسرعة أكبر، مع قليل من املقاومة. 

رسملة األصول العقارية بشكل انتقائي في سورية. 	

ما يضاعف التحديات املذكورة أعاله فرُض نظام األسد بالفعل عدًدا من اآلليات للسيطرة على من يمكنه 
إعادة بناء املنازل املدمرة، أو على من يصّر على املطالبات القانونية باملمتلكات. القانون رقم 10 هو مثال 
إلى ممتلكات للدولة. قد يكون بعض األفراد  على النزع القانوني مللكية أصول املمتلكات الخاصة وتحويلها 
املتأثرين بالقانون 10 قد سجلوا رسمًيا ملكية أرضهم؛ وقد ال تزال التحديات اللوجستية، مثل الحصول 
على تصريح أمني للعودة إلى سورية من الخارج )إخضاع أنفسهم لرقابة الدولة( تمنع قدرتهم على استعادة 
ممتلكاتهم ]37[. في حاالت أخرى، كانت هناك حيازة لألرا�شي بشكل غير رسمي، وفقدت وثائق امللكية مع فرار 
ا من مواجهة الصراع، أو تم تدمير قوات األسد لسجالت األرا�شي ]38[. سواء كان املالكون غير 

ً
املالكين خوف

قادرين عملًيا على إثبات امللكية أو لم يكن لديهم مطلًقا سند ملكية حقيقية لألرض، يسمح القانون رقم 10 
للنظام برسملة األصول بشكل انتقائي وبإجراء عمليات نقل امللكية، ففي حزيران/ يونيو 2018، على سبيل 
املثال، بموجب القانون 10، »استولت القوات املوالية على املحاصيل من عدة حقول زراعية في شمال غرب 
حماة ... وأبلغ الشبيحة [ميليشيا موالية] السكان املحليين أن الحكومة السورية ستطبق القانون رقم 10، 
وتسيطر على جميع األرا�شي التي يمتلكها أناس في الخارج )واملهجرون داخل حدود سورية(« ]39[. وكذلك، في 
تشرين الثاني/ نوفمبر 2018، »بدأ النظام السوري مرة أخرى بقصف وهدم عدد من املنازل في ... القابون 
في ريف دمشق بموجب القانون رقم 10« ]40[. واستخدم نظام األسد تقنيات الحصار املطّول في القابون، 
وهو حي كان يسيطر عليه املتمردون في شرق دمشق، ونجح في نهاية املطاف في إجبار سكانه على االستسالم 

[37]  - Id. at 6.

[38]  - Id.

[39]  - Abd Allah Al Darwesh, Loyalist Forces Seize Crops in Hama Under New Law, SMART NEWS AGENCY )June 3, 2018(, 
https://smartnews-agency.com/en/wires/299800/loyalist-forces-seize-crops-in-hama-under-new-law [https://perma.cc/
JN5N-PNQT].

[40]  - Depending on Law No. 10 the Syrian Regime Blows Up More Houses in Al-Qaboun Neighborhood, SYRIA CALL )Nov. 
27, 2018(, http://nedaa-sy.com/en/news/10014 [https://perma.cc/9HEY-5PAQ].

https://smartnews-agency.com/en/wires/299800/loyalist-forces-seize-crops-in-hama-under-new-law
http://nedaa-sy.com/en/news/10014
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ردوا أخيًرا، في 
ُ
واإلخالء القسري عام 2017 ]41[. أما أولئك الذين بقوا بعد عملية اإلخالء عام 2017، فقد ط

تشرين الثاني/ نوفمبر 2018، عندما »أجبر النظام عشرات العائالت على اإلخالء ومغادرة منازلهم استعداًدا 
مع  املتعاطفين  طرد  إن   .]42[ املنطقة«  في  اللبنانيين  هللا  حزب  أعضاء  من  وغيرهم  اإليرانيين  توطين  إلعادة 

املتمردين واستبدالهم بمؤيدي األسد األجانب هو التجانس في أبسط صوره وأجالها. 

التجانس  التداول لتعزيز  في  في كال هذين املثالين، يعتزم نظام األسد رسملة األصول املعنية، ووضعها 
اإلبادي واإلعمار املستقبلي للمشاريع الضخمة الرأسمالية، وقد قام بذلك بالفعل. من املؤكد أن تتسارع 
العقارية  الذي يبطل جميع املعامالت   ،11 10، وبموجب املرسوم رقم  القانون رقم  العملية بموجب  هذه 
ُيعّد  القانون  هذا  أن  »يبدو  ويازجي:  سعيد  ويالحظ   .]43[ األسد  حكومة  سيطرة  خارج  الواقعة  املناطق  في 
 .]44[ الوظيفية«  الدولة  مؤسسات  غياب  في  واالحتيال  التزوير  ومنع  امللكية  حقوق  لحماية  إيجابًيا  تطوًرا 
في سورية،  املنتشر  للفساد  نظًرا  القانون يستدعي تحكيًما محايًدا،  لهذا  املحايد  التطبيق  ومع ذلك، فإن 
حتى داخل السلطة القضائية في البالد، فمن غير املرجح أن يقوم مثل هذا القانون بأي عمل غير إبطال 
الذي ينص على أن   2015 تدابير إضافية، مثل مرسوم عام  ثمة  بامللكية.  السياسيين  مطالبات الخصوم 
جميع مبيعات العقارات يجب أن تتم بإذن من فروع األمن واالستخبارات، تزيد من عرقلة وصول معار�شي 
نسبًيا،  معروف  غير  لإلرهاب  مناهًضا  قانوًنا  أيًضا  األسد  نظام  استخدم  ا، 

ً
حديث  .]45[ السوق  إلى  النظام 

بينما   .]46[ الدولة  بارتكاب جرائم ضد  املتهمين  التي تشمل عقارات األفراد  امللكيات،  إلى األصول/  للوصول 
القانون )منع بيعها أو استخدامها التجاري(، بمجرد تنفيذ  يتم تجميد أصول األفراد بشكٍل أولي بموجب 
عمليات االستيالء املصرح بها، ستبيع الدولة األصول املعنية باملزاد ]47[. وبحسب ما ذكرت بعض التقارير، 
فقد اسُتهدف ناشطو املعارضة واألفراد الذين فروا من األرا�شي التي كانت تسيطر عليها املعارضة، ونقلت 
ظهر القوائم املتداولة عبر اإلنترنت )التي تعتقد جماعات حقوق اإلنسان أنها دقيقة( أن مئات من 

ُ
رويترز: »ت

[41]  - Rebels Leave Qaboun As Army Advances in Damascus, AL-JAZEERA )May 14, 2017(, https://www.aljazeera.com/
news/2017/05/rebels-leave-qaboun-army-advances-damascus-170514050445948.html [https://perma.cc/VB4J-GJKC].

[42]  - Depending on Law No. 10, supra note 200.

[43]  - Barry/Ghossoun, Legislative Decree on Holding Registration Real Estate Rights In Rem At Closed Real Estate Offices 
Due to Security Situation, SYRIAN ARAB NEWS AGENCY )SANA( )May 5, 2016(, https://sana.sy/en/?p=76470 [https://per-
ma.cc/9FH9-NFG9].

[44]  - Salam Said and Jihad Yazigi, supra note 54, at 6.

]45[  - )اليوم، يحتاج املهجرون من الغوطة الشرقية إلى إذن مما يسمى »اللجان الحزبية«، وهي لجان مؤلفة من أعضاء في حزب البعث، للعودة 
إلى منازلهم( املصدر السابق.

[46]  - Dahlia Nehme, supra note 2.

[47]  - Id.

https://www.aljazeera.com/news/2017/05/rebels-leave-qaboun-army-advances-damascus-170514050445948.html
https://www.aljazeera.com/news/2017/05/rebels-leave-qaboun-army-advances-damascus-170514050445948.html
https://sana.sy/en/?p=76470
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أوامر االستيالء صدرت بالفعل، وسيؤثر ذلك على آالف األشخاص« ]48[. 

ليس من قبيل املصادفة أن حقوق األفراد في امللكية السابقة، في املناطق التي كانت تسيطر عليها املعارضة، 
مستهدفة بموجب هذه السياسات وغيرها. لقد كانت المباالة األسد بتيسير عودة الالجئين واملهجرين داخلًيا 
واضحة؛ حيث إن منعهم من رسملة أصول ممتلكاتهم ألغراضهم الخاصة، بعد تدمير سجالت األرا�شي في 
جميع أنحاء البالد، كان جزًءا مهًما من الجهد لضمان ديمومة التغيير الديموغرافي في سورية. سواء ُهِجر 
ا 

ً
السكان بسبب الحرب، أو أجبرتهم القوات الحكومية على اإلخالء بعد حمالت حصار طويلة، أو كانوا أهداف

إلى ممتلكات  انتقائًيا  نزع ممتلكاتهم من دون معالجة، وُيعاد رسملتها 
ُ
ت ألوامر االستيالء على األصول، فقد 

الدولة، هذه امللكية، بدورها، اسُتخدمت من أجل إنشاء املشاريع العمالقة في املناطق الحضرية أو ترحيل 
السكان. النتيجة النهائية لعملية الرسملة االنتقائية هذه هي التجانس.

إعادة اإلعمار كسالح . 	

الحظ العديد من الباحثين أن الليبرالية الجديدة )النيوليبرالية( ليست ظاهرة جديدة في سورية. لقد قام 
األسد منذ مدة طويلة، من خالل شبكة من النخب التجارية التي تخضع لسيطرة محكمة، بدمج وظائف 
»إن  Caroline Donati عام 2013:  دوناتي  كارولين  والخصخصة. كتبت  الرأسمالية  اإلجراءات  مع  الدولة 
نشئت في مختلف مؤسسات 

ُ
منظومة االستبداد/ السلطوية السورية تعتمد على شبكات املحسوبية التي أ

الدولة البعثية. إنها تلك الروابط الزبائنية والوالءات الشخصية، ال األجهزة القسرية وحدها، هي التي ضمنت 
لنظام األسدية فترة حكمه الطويلة االستثنائية« ]49[. كانت انتفاضات 2011، في جزء منها، نتيجة مباشرة 
لعدم املساواة العميقة التي نشأت عن ممارسات املحسوبية ]50[. على الرغم من أعوام من املعارضة العنيفة 
للوضع الراهن، فقد أكّدت حرب األسد اإلبادية أن مركزية شبكات املحسوبية في فترة ما بعد الحرب هذه 
ستستمر، وعلى غياب )وهو أمر غير محتمل( االنتقال السيا�شي. بعد أن أدخل عنوة عنف الصراع في أكبر 
املدن في البالد، ودفع سكانها إما إلى خارج سورية بالكامل وإما إلى زواياها البعيدة، ينتهز األسد حالًيا الفرصة 
العمالقة  املشاريع  بناء  نحو  املحسوبية،  شبكات  عبر  األصول  هذه  ونقل  قانوني«،  »بشكل  امللكية  النتزاع 
الثانية من حرب اإلبادة في سورية،  أنها املرحلة  إلى هذه األنشطة على  في املدن. من األهمية بمكان النظر 
كمسعى واٍع من قبل األسد إلعادة تأكيد سلطته السيادية، في مواجهة النخبة التجارية )البزنس( في سورية. 
أي أن مشاريع التجانس املتراكب على خريطة سورية وغسل األموال )والنفوذ( من خالل القنوات املغلقة 

[48]  - Id.

[49]  - Caroline Donati, The Economics of Authoritarian Upgrading in Syria, in MIDDLE EAST AUTHORITARIANISMS: GOV-
ERNANCE, CONTESTATION, AND REGIME RESILIENCE IN SYRIA AND IRAN 1, 2 )Steven Heydemann and Reinoud Leenders 
eds.( )2013(.

]50[  - Id. See also Heiko Wimmen, Syria’s Path from Civic Uprising to Civil War, CARNEGIE ENDOWMENT FOR PEACE )Nov. 
2016(, https://carnegieendowment.org/files/CEIP_CP290_Wimmen_Final.pdf [https://perma.cc/35N5-B6BD]

)يصف كيف كانت انتفاضات 2011 في األصل حول املظالم السياسية واالقتصادية واالجتماعية أكثر من املظالم الطائفية(.

https://carnegieendowment.org/files/CEIP_CP290_Wimmen_Final.pdf


مركز حرمون للدراسات المعاصرة

55

لشبكات األسد القائمة على املحسوبية هي مشاريع تأسيسية )جوهرية( متبادلة.

إن املسار املحتمل إلعادة إعمار البالد بعد الحرب هو مساٌر تجاه ترسيخ استبداد ليبرالي جديد )نيوليبرالي( 
وتوطيد عرقي )إثني(. وكما هو واضح وظاهر في الصراعات األخرى التي نوقشت في هذه الدراسة/ املذكرة، 
تدعم عملية إعادة اإلعمار بعد الحرب التحّول نحو اقتصاد سيا�شي يفّضل مجموعات من نخب األعمال 
)البزنس( وأصحاب املصالح في النظام، وجميعهم محصنون من الرقابة الديمقراطية، وإلى حد بعيد، من 
دون قابلية التعرض للعقوبات التقليدية من املجتمع الدولي. في بلد يتشابه اقتصاده السيا�شي قبل الصراع 
إلى حد بعيد مع هذا الوصف، مثل سورية، وحيث لم يتم خلع النظام الحاكم حتى اليوم، فمن املحتمل 
عّزز تماًما هذه املعايير السياسية واالقتصادية التي كانت سائدة قبل الحرب. وبالنظر إلى هذا، ومع 

ُ
جًدا أن ت

تقدم عملية إعادة اإلعمار اإلبادية في سورية من دون عوائق، تاركة خلفها فقراء املدن على وجه التحديد، 
الذين لم يغادروا منازلهم أو يحاولوا العودة، خارج سوق رأس املال؛ هناك  للنظام  الفقراء املناهضين  أو 

إمكانية ملحوظة الستمرار الصراع ولزعزعة االستقرار في املنطقة على املدى الطويل.
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فرصة للتدخل - أو الفشل في القيام بذلك

ما العمل؟ إن معالجة أزمة الالجئين واملهّجرين داخلًيا هي أولوية للمجتمع الدولي. ومن غير املستغرب 
 

ً
أن ليس لدى نظام األسد إال شهّية ضئيلة جًدا لتسهيل عودة الالجئين واملهجرين داخلًيا إلى البالد، فضال
تواجه  السوريين  من  اآلالف  تستضيف  التي  البلدان  أن  من  الرغم  على  األصلية.  منازلهم  إلى  عودتهم  عن 
ا داخلية لتحفيز الالجئين على العودة إلى ديارهم، فإن الظروف في سورية ال تزال خطرة على معار�شي 

ً
ضغوط

... يجدون أن  2019 إلى أن »أولئك الذين [يعودون إلى سورية]  األسد. تشير بعض التقارير من أوائل عام 
االضطهاد الذي تسبب في فرارهم لم يختف. وبعض السوريين الذين عادوا فقد اختفوا في نظام السجون 
 .]51[ البالد«  إلى  عادوا  الذين  الالجئون  يواجهها  التي  باألخطار  صارخ  تذكير  وهو  البالد،  في  السمعة  السيئ 
ويواجه الالجئون واملهجرون اآلخرون خطر التعرض للعقاب على التهرب من التجنيد ]52[، كما يخشون من 
نقص فرص كسب  بسبب  العودة،  في  يترددون  أو   ،]53[ املنفجرة  غير  الذخائر  األرضية وغيرها من  األلغام 
القوت اليومي ]54[. ومع ذلك، فإن القضايا املتعلقة بالسكن هي، بحق، كما وصفت هذه الدراسة/ املذكرة، 
أكبر عائق أمام العودة الجماعية لالجئين واملهجرين داخلًيا ]55[. بينما يواصل األسد فرض ترتيبات حضرية 
جديدة بالقوة في جميع أنحاء سورية، فإن هذه التحديات هي األكثر إلحاًحا من أي وقت م�شى أمام املجتمع 

الدولي.

لقد أثبتت املناورات السياسية )أي التراجع عن الوعد بتمويل إعادة اإلعمار مقابل العودة اآلمنة لالجئين 
واملهجرين داخلًيا( فشلها. ومن غير املحتمل أن يتغير هذا األمر في املستقبل القريب. وباملثل، فإن معاقبة 
األفراد الذين يلعبون دوًرا حاسًما في تعزيز إعادة اإلعمار اإلبادية غير فعالة بشكل عام، نظًرا ألن دخلهم 
من  �شيء،  كل  وقبل   .]56[ العقوبات  لتجاوز  وهمية  لشركات  املكثف  والستخدامهم  يتدفق،  يزال  ال  املتنوع 
الواضح أن األسد غير مهتم بإنشاء آلية الستعادة املمتلكات بعد الحرب على النحو الوارد في مبادئ بينهيرو. 
إلى  التي تهدف  التشريعية  اتخذ سلسلة من اإلجراءات  ناقشنا، إن األسد قد  العكس من ذلك، كما  وعلى 

]51[  - Anchal Vohra, A Deadly Welcome Awaits Syria’s Returning Refugees, FOREIGN POL’Y )Feb. 6, 2019(, https://foreign-
policy.com/2019/02/06/a-deadly-welcome-awaits-syrias-returning-refugees/ [https://perma.cc/2P52-RENF].

]52[  - UNHCR LEBANON, A LONGING TO GO HOME, IN SAFETY AND DIGNITY 15 )Jan. 2018(, https://data2.unhcr.org/
fr/documents/download/63310 [https://perma.cc/7Y6F-TWX4].

[53]  - Id, at 18.

[54]  - Id. At 19

]55[  - Id. At 16

[56]  - See Robert Cusack, Paradise Papers Reveal How Assad’s Cousin Used Front Companies to Bypass US Sanctions, NEW 
ARAB )Nov. 6, 2017(, https://www.alaraby.co.uk/english/indepth/2017/11/6/how-rami-makhloufs-front-companies-
helped-bypass-us-sanctions [https://perma.cc/D9TU-3XN9].

https://foreignpolicy.com/2019/02/06/a-deadly-welcome-awaits-syrias-returning-refugees/
https://foreignpolicy.com/2019/02/06/a-deadly-welcome-awaits-syrias-returning-refugees/
https://data2.unhcr.org/fr/documents/download/63310
https://data2.unhcr.org/fr/documents/download/63310
https://www.alaraby.co.uk/english/indepth/2017/11/6/how-rami-makhloufs-front-companies-helped-bypass-us-sanctions
https://www.alaraby.co.uk/english/indepth/2017/11/6/how-rami-makhloufs-front-companies-helped-bypass-us-sanctions
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مصادرة املمتلكات. وبالنظر إلى هذه القيود، يبدو أن خيارات التدخل الدولي محدودة. 

األول، من الضروري ممارسة الضغط على  ومع ذلك، تقدم هذه الدراسة ثالثة سبل ممكنة للتدخل: 
املستثمرين والشركات األجنبية الذين يفكرون في دعم مشاريع إعادة اإلعمار اإلبادية في سورية. في حين أن 
األفراد السوريين واملؤسسات العامة والخاصة املسؤولة مباشرة عن اإلعمار قد يكونون منيعين من أنظمة 
العقوبات، ونظًرا الرتفاع تكاليف إعادة البناء في سورية، هناك حاجة إلى االستثمار األجنبي املباشر. حتى 
اآلن، تلعب روسيا دوًرا رئيًسا في تجميع األموال لهذا الغرض. على سبيل املثال، على الرغم من أن الدول 
الغربية أعلنت صراحة أنها ترفض تقديم األموال في غياب االنتقال السيا�شي، ما دامت روسيا تلعب دور 
الوسيط، تعّهدت الصين بتقديم 2 مليار دوالر لدعم إعادة اإلعمار ]57[. على عكس الحكومة السورية، إن 
في  النقدي  التدفق  ملنع  الصين  الضغط على  ممارسة  يمكن  وبالتالي،  للعقوبات؛  حساسة  الصين  حكومة 
إيران. وباملثل، يمكن  تجاه  الخارجية  للسياسة  كأداة  أيًضا  العقوبات فعالة  تكون  السوري. قد  االقتصاد 
للدول الغربية أن تستهدف الشركات الخاصة التي تفكر في املشاركة في عملية إعادة اإلعمار السورية. وعلى 
الرغم من أن األسد، وبشكل متعمد، ما يزال يسيطر على عمليات إعادة اإلعمار بشكل صارم، حتى اآلن 
املالي من خالل جعل اقتراح  الغربية قد تشدد الخناق  الدول  العملية(، فإن  )على كٍل من وسائل وأنماط 
تمويل إعادة اإلعمار غير مستساغ وغير مقبول للمانحين املحتملين. يجب أن تكون هذه العقوبات موجعة 

بما يكفي، بحيث تكون أكبر من الفوائد املربحة املحتملة للتورط في سورية. 

بعض  بين  األخيرة  املناقشات  إلى  وبالنظر  العقوبات،  أنظمة  في  املتأصلة  بالقيود  االعتراف  مع  الثاني، 
الرغم من موقف االتحاد  إعادة اإلعمار، على  في بعض صناديق  إمكانية املساهمة  الدول األوروبية حول 
األوروبي املعلن بشأن هذه القضية ]58[، يجب على الجهات الفاعلة الدولية وضع خطة لتمويل جهود إعادة 
اإلعمار بقيادة األطراف في املناطق املعتبرة أقل حساسية من الناحية السياسية أو ذات قيمة مفيدة لألسد. 
يتكهن بعض املعلقين بأن األسد لن يحاول إعادة البناء في األجزاء غير املوالية من سورية، بينما تشير هذه 
الدراسة/ املذكرة إلى أن هذه الحجة مضللة، بالنظر إلى أن األسد يسعى إلى منع عودة خصومه السياسيين، 
يبدو أن ريف سورية سُيترك نسبًيا من دون املساس به في فترة ما بعد الحرب مباشرة. في محاولة لتسهيل 
عودة السوريين من مناطق حضرية أقل في البلد، ولسد فجوة عدم املساواة االجتماعية واالقتصادية التي 
ستظهر من جديد نتيجة استفادة نخب األعمال )البزنس( من إعادة اإلعمار، يجب على املانحين الدوليين 
تحديد الشركاء املحليين املوثوق بهم الذين يمكن توزيع األموال عليهم بطريقة منظمة وشفافة. على الرغم 
من أن مثل هذا الحل قد ال يرقى إلى موضع الجهود اإلبادية في سورية، فإن تسهيل عودة األفراد إلى جميع 
أنحاء البالد سيؤدي إلى جيوب كبيرة من عدم التجانس، ويهدد قدرة نظام األسد املستقبلية على الحفاظ 

]57[  - الحظ املحللون أن انسحاب الواليات املتحدة املخطط له من سورية قد يبطئ وتيرة االستثمار في سورية. ليو جين، انسحاب الواليات 
املتحدة من سورية يترك خطط الصين هباًء يتطاير، كما يقول املحللون، 

SOUTH CHINA MORNING POST )Dec. 29, 2018(, https://www.scmp.com/news/china/article/2179957/us-withdrawal-
syria-leaves-chinas-plans-investment-air-analysts-say [https://perma.cc/6QRC-LQZE].

]58[  - Joost Hiltermann, Talking About Syrian Post-War Reconstruction, INT’L CRISIS GROUP )Feb. 10, 2018(, https://
www.crisisgroup.org/middle-east-north-africa/eastern-mediterranean/syria/talking-about-syrian-post-war-reconstruction 
[https://perma.cc/V5XS-T4TJ].

https://www.scmp.com/news/china/article/2179957/us-withdrawal-syria-leaves-chinas-plans-investment-air-analysts-say
https://www.scmp.com/news/china/article/2179957/us-withdrawal-syria-leaves-chinas-plans-investment-air-analysts-say
https://www.crisisgroup.org/middle-east-north-africa/eastern-mediterranean/syria/talking-about-syrian-post-war-reconstruction
https://www.crisisgroup.org/middle-east-north-africa/eastern-mediterranean/syria/talking-about-syrian-post-war-reconstruction
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على السيطرة االستبدادية. 

الثالث، مع التركيز على التفاوض بخصوص انتقال سيا�شي سلمي في وقت ما من املستقبل، من الضروري 
أن يجّمع املجتمع الدولي معلومات شبه كاملة عن استخدام األرا�شي وملكية املمتلكات قبل الصراع. يتمتع 
معظم الالجئين السوريين في الشتات واملهجرين داخلًيا بإمكانية الوصول إلى الهواتف املحمولة. تقترح هذه 
 )GIS( الدراسة/ املذكرة إنشاء تطبيق على الهواتف املحمولة يستفيد من بيانات نظم املعلومات الجغرافية
مفتوحة املصدر للسماح للسوريين بتقديم مطالبات تتعلق باملمتلكات، واإلشارة إلى األماكن العامة السابقة 
امللتقطة قبل وبعد  الدقة لسورية  املوثوقة عالية  الصناعية  البالد. ويمكن لصور األقمار  أنحاء  في جميع 
الحرب املتاحة على نطاق واسع أن تكون متراكبة مع البيانات التي ُجمعت من مستخدمي التطبيق لإلبالغ 
نشئت بموجب مبادئ بينهيرو. على الرغم من أن إعادة اإلعمار اإلبادية 

ُ
عن آلية استعادة املمتلكات التي أ

يمكن أن تكون قد تقدمت في هذه املرحلة إلى درجة استحالة استرداد املمتلكات بالكامل؛ فإن آلية قائمة 
على اإلنترنت تسمح ألفراد املجتمع بالتفاوض فعلًيا على أماكنهم السابقة، واالنخراط في التحقيق في الحرب 

وتفسيراتها قد يساعد مع ذلك في جهود تحقيق العدالة االنتقالية في املستقبل ]59[.

هذه التدخالت/ االعتراضات هي مجرد اقتراحات. على أي حال، من الضروري أن يعترف املجتمع الدولي 
بهذه  اإلعمار  إعادة  أن  أي  األسد،  نظام  خالل  من  النطاق  واسعة  اإلبادية  اإلعمار  إعادة  تمويل  بأخطار 
الطريقة ستعزز هدف األسد املعلن املتمثل في تحقيق مجتمع متجانس. ومن املهم أن نفهم أن رفض تمويل 
ورفاقه  األسد  إثراء  خالل  من  سورية،  في  )النيوليبرالي(  الجديد  الليبرالي  االستبداد  يعزز  قد  اإلعمار  إعادة 

والرفع من شأن حكومة األسد كسلطة سيادية للبالد.

ا ملا حدث في بيروت، حيث منع حجم وسرعة تحول سوليدير لوسط بيروت املناقشة الجماعية والوصول إلى فهم مشترك للعنف 
ً
]59[  - خالف

الحضري الذي وقع طوال الحرب.
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الخاتمة 

العدائية  األعمال  اقتراب  مع  حتى  السورية،  املدن  على  اإلبادية  األسد  بشار  الرئيس  حرب  تستمر 
املباشرة والتمرد من نهايتها. تهدد التحوالت الحضرية في مرحلة ما بعد الحرب باسم »التجديد الحضري«، 
باستبعاد إمكانية عودة السوريين املهجرين، بسبب الحرب بشكل كامل؛ عالوة على ذلك، تبنى نظام األسد 
بوعي أساليب إعادة اإلعمار اإلبادية، كجزء من استراتيجية أوسع لضمان بقاء ما وصفته هذه الدراسة، 
بمنظومة االستبداد/ السلطوية النيوليبرالية في البالد. لطاملا ُعّرف االقتصاد السيا�شي في سورية، من خالل 
شبكات املحسوبية التي تخضع لسيطرة محكمة. قبل الحرب، ركز نظام األسد سلطته وضمنها من خالل 
املشروعة مقابل  االقتصادية غير  باألنشطة  بدورهم  قاموا  الذين  األعمال  لنخبة من رجال  امتيازات  منح 
اإلخالص السيا�شي واستفادوا منها. وفي مرحلة ما بعد الحرب هذه، وبينما يسعى النظام إلعادة تجميع هذا 
االئتالف االستبدادي وإلعادة تثبيت سلطته السيادية على كامل سورية، توفر إعادة اإلعمار فرصة كبيرة 

ملكافأة كّلٍ من الزبانية السياسيين وضمان عدم حدوث أي نشاط اقتصادي خارج سيطرة النظام. 

التحويل  خالل  من  اإلبادة  تعزز  الحضرية،  املناطق  في  العمالقة  املشاريع  وخاصة  اإلعمار،  إعادة  إن 
 

ُ
وتحدث املتجانسين(.  )غير  السابقين  سكانها  بمتناول  تعود  لن  بحيث  معينة،  حضرية  ملساحات  السريع 

مشاريع البناء هذه بالتزامن مع الرسملة االنتقائية لألصول؛ حيث يتم االستيالء على املمتلكات التي كانت في 
السابق مملوكة ملجموعة متنوعة من السكان أو كانوا يستخدمونها، وإعادة رسملتها ضمن ممتلكات الدولة 
أو نقلها إلى أيٍد خاصة. إن أصول الجماعات التي هربت من الصراع في سورية، أو الذين أجلوا قسًرا من 
ديارهم بعد حمالت الحصار، قد تكون -وال تزال - محرومة من دون إخطار أو مالذ. وستكون نتيجة عمليات 

إعادة البناء هذه هي التجانس وتعميق عدم املساواة في سورية.

ليست  السلطوية،  واالستبداد/  )النيوليبرالية(  الجديدة  بالليبرالية  وعالقتها  القاتل  اإلعمار  إعادة  إن 
البوسنة  في  الصراع  بعد  ما  فترة  في  اتضح  كما  العالقة،  هذه  تطّور  الدراسة  هذه  تتبعت  جديدة.  ظاهرة 
وبيروت، حيث من الواضح أن إعادة اإلعمار بعد الحرب لعبت دوًرا حاسًما في بناء مناطق منفصلة، بسبب 
التخاصم وانتزاع امللكية واملظالم التي تساهم في الصراع املستمر، وتمكين األنظمة االستبدادية املناهضة 
معالجة  إلى  تسعى  التي  الدولية  الفاعلة  الجهات  تحّدد  أن  الضروري  من  النحو،  هذا  على  للديمقراطية. 
شر واسُتخِدم املنطق اإلبادي طوال 

ُ
قضايا اإلسكان واملمتلكات، في سياقات ما بعد الحرب، متى وكيف ن

فترة الحرب. كما لوحظ في البوسنة، لذلك، فإن الفشل في القيام بذلك يؤدي إلى تنفيذ آلية إدارية، ال تهتّم 
بما يكفي بالطرق التي تحول دون إعادة اإلعمار واسترداد املمتلكات، ويعزز جوهر التجانس الذي تهدف إليه 

اإلبادة. 

 ،
ً
فعالة والدولية  املحلية  الفاعلة  الجهات  مشتركة  تديرها  التي  املمتلكات  رد  آلية  تكون  قد  سورية،  في 

عندما يتم التفاوض على االنتقال السيا�شي. ومع ذلك، في فترة ما بعد الصراع هذه من إعادة اإلعمار السريع 
ونزع امللكية املستمر، يجب االنتباه بشكل أسا�شي إلى أمور عدة: الحّد من كمية األموال األجنبية املتدفقة 
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إلى سورية إلعادة اإلعمار؛ ودعم الفاعلين املحليين في إعادة اإلعمار في املناطق الواقعة خارج سيطرة األسد 
املباشرة أو بعيًدا عن مصلحة نظامه املباشرة؛ ودعم توثيق مطالبات الالجئين واملهجرين داخلًيا، حتى مع 
اإلجراءات  هذه  تكون  قد  سورية.  إلى  العودة  على  قدرتهم  من  تحد  وأمنهم  بسالمتهم  تتعلق  مخاوف  وجود 
غير كافية بمفردها ملنع استخدام إعادة اإلعمار إلعادة بناء االقتصاد السيا�شي القمعي والليبرالي الجديد 
)النيوليبرالي( في سورية السائد قبل الحرب. ومع ذلك، من الضروري محاولة تخّيل كيف يمكن التراجع عن 
آثار اإلبادة يوًما ما، وكيف يمكن التوسط في حقوق امللكية الدائمة، من خالل نظام حكومي معني بالعدالة 

االجتماعية واإلدماج، ال بالتجانس.
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